
Z 7 – Náhradní práce na týden 20. - 24. 4.

Dobrý den!
Minule jsme si začali povídat o Olomouckém kraji. Je to kraj sousedící s námi a jsem 

přesvědčená, že některá místa všichni znáte. Byla bych ráda, kdybyste mi každý napsali, ve která 
města nebo památky jste navštívili. Monikaucitelka@seznam.cz
Dnes toho bude trošku víc, ale nelekejte se, budou tam obrázky a odkazy a mapky.

Olomoucký kraj - pokračování 

Města a významná místa kraje:

OLOMOUC-
 historické město, památka UNESCO (Sloup Nejsvětější
Trojice), kašny
- vysoká škola Univerzita Palackého
- Flora Olomouc – výstavy květin
- mlékárna OLMA
- Zora čokoládovna – dnes Nestlé

Katedrála Svatého Václava, 
Olomouc, foto MK

Obrázek 2: Olomouc- detail 
Sloupu Nejsvětější Trojice, 
foto MK
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JESENÍK
- lázeňské město spojené se jménem Vincenta Priessnitze
- poblíž jsou Jeskyně Na Pomezí

ŠUMPERK
- krásné město, ve kterém se narodila vaše paní učitelka :-)
- historické město – středověké
- brána Jeseníků

Poblíž Šumperka jsou Velké Losiny
renesanční zámek, ruční papírna, lázně, termály, pralinková
cukrárna :-)

PROSTĚJOV
- výroba kvalitních oděvů OP Prostějov (zkrachoval) – výrova oděvů. Na tradici navázaly současné 
firmy

PŘEROV
- významný dopravní uzel – silniční i železniční křižovatka
- -průmyslové město

LOŠTICE
- na cestě mezi Zábřehem na Moravě a Olomoucí
- výroba Olomouckých tvarůžků

Zábřeh na Moravě
- leží na řece Moravě
- dopravní uhel

Litovel
- leží na řece Moravě
- pivovar
- Litovelské Pomoraví – oblast kolem řeky Moravy s jedinečnou přírodou

Obrázek 3: zámek Velké Losiny, foto M. 
Kárníková

Obrázek 4: ruční papírna a muzeum 
papíru ve Velkých Losinách, foto M. 
Kárníková

Obrázek 5: Ruční papírna velké Losiny, foto 
M. Kárníková



Koukněte na prezetnaci:
http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zemepis01/z_047_cr_olomoucky_kraj.pdf 

Odpovězte mi, prosím na otázky a odpovědi mi pošlete Monikaucitelka@seznam.cz

1. Jaké je nejvyšší a nejnižší místo Olomouckého kraje? (najdete v prezentaci)
2. Největší město kraje
3. Které místo / město ¨tě nejvíce zaujalo a proč.

Děkuji

Mějte se moc hezky a hlavně buďte zdraví!

MK

Zdroje: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj#/media/Soubor:2004_Olomoucky_kraj.PN
G 
https://www.risy.cz/cs/krajske-ris/olomoucky-kraj/okresy 
https://horalka8.webnode.cz/olomoucky-kraj2/ 
http://data.zsslusovice.cz/wcd/prezentace/zemepis01/z_047_cr_olomoucky_kraj.pdf 
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