
Opakování krajů a krajských měst. Na hodinu budeš potřebovat: nůžky, lepidlo, pastelky a tento 

pracovní list. 

 



Krajským městem je Praha.

Další velká města kraje: Mělník, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník, 

Kladno. 

Poloha: střední Čechy 

Povrch: 

• Česká tabule 

• Polabská nížina 

• Brdská vrchovina 

• Středočeská pahorkatina 

Vodstvo: 

• Vltava se vlévá do Labe u města Mělník, Sázava a Berounka 

•  Želivka (přítok Sázavy) 

• vodní nádrž Švihov(nazývaná také Želivka – zásobuje pitnou vodou Prahu a její okolí) 

• vodní nádrže na Vltavě (Orlík a Slapy) jsou cílem rekreantů 

• přítok Labe z pravé strany je Jizera 

Zemědělství: 

Polabská nížina: 

o nejúrodnější oblast ČR 

o teplo a úrodná půda umožňují pěstovat pšenici, ječmen, cukrovku, kukuřici a nejrůznější 

zeleninu. 

Průmysl: 

➢ v oblasti Kladenska se nachází ložiska černého uhlí 

➢ na území Českého krasu se těží vápenec 

➢ mnoho potravinářských závodů 

➢ chemické závody (např. Kralupy nad Vltavou a Kolín) 



➢ automobilka (Škoda VW) v Mladé Boleslavi 

 

Pamětihodnosti:  

Praha, Kutná Hora, Karlštejn, Průhonice, Lidice, Lipany 

Přírodní zajímavosti:  

Křivoklátsko, Koněpruské jeskyně, Český kras, soutok Labe s Vltavou u města Mělník 

 

Významné osobnosti (Zjisti základní údaje k významným osobnostem? ON LINE(kvíz)) 

Antonín Dvořák (narozen v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou) 

Josef Lada (narozen v Hrusicích u Senohrab) 

T. G. Masaryk (pochován v Lánech) 

Josef Kajetán Tyl (narozen v Kutné Hoře)



NOVOVĚK - HABSBURKOVÉ 

Habsburkové českými králi 

• 1526 zemřel český král Ludvík Jagellonský – české země zůstaly bez panovníka 

• česká šlechta nakonec nabídla uvolněný trůn Habsburkům (bohatý rakouský rod) 

• nástupem Habsburků na český trůn 1526 začíná NOVOVĚK 

• Habsburkové spojili Rakousko, české země (Čechy, Moravu, Slezsko), Uhry (dnešní Maďarsko) 

• vytvořili tak velkou říši 

• vládli v ní do roku 1918 

• říkalo se jí např. habsburská říše nebo rakouská říše 

 

Vzpoura proti Habsburkům 

Habsburkové chtěli mít: 

•  neomezenou moc 

• začali omezovat výhody a vliv šlechticů a měst 

• zřídili ve Vídni nové úřady nové úřady nadřazené úřadům českým 

• o všech důležitých věcech rozhodovali úředníci ve Vídni 

• čeští šlechtici ztráceli právo zasahovat do státních záležitostí, to je pobouřilo – na začátku 17. 

století (1618) proběhla tzv. defenestrace – vyhození královských úředníků z oken Pražského 

hradu 

 

Bitva na Bílé hoře u Prahy 

• rozpory mezi Habsburky a českou šlechtou vedly k bitvě 

• armáda krále z rodu Habsburků Ferdinanda II. se střetla s vojskem českých šlechticů 8.11. 

roku 1620 na Bílé hoře u Prahy 

• vojáci české šlechty se hned po prvním útoku dali na útěk  

• Habsburské vojsko zvítězilo 

• NÁSLEDKY BITVY: poprava 1621 v Praze na Staroměstském náměstí 27 vůdců povstání pro 

výstrahu + dalším vzbouřencům zabaven všechen majetek, některým povstalcům se povedlo 

uprchnout ze země 

 

Všichni musí být katolíci 

Habsburkové 

•  byli katolíci, proto se snažili obrátit nekatolíka na katolickou víru 

• po bitvě na Bílé hoře povolil král pouze katolickou víru 



• nekatolíci měli dvě možnosti: nechat se pokřtít na katolíky nebo odejít do zahraničí 

• poddaní se vystěhovat nesměli 

 

JAN AMOS KOMENSKÝ 

• jedním z nekatolíků, kteří po bitvě na Bílé hoře museli opustit zemi 

• byl kněz a učitel 

• má velkou zásluhu na změnách ve způsobu vyučování 

• psal také učebnice pro děti 

• vytvořil první obrázkovou učebnici nazvanou Svět v obrazech – sloužila ke studiu cizího jazyka 

(latiny) 

 

 


