


 

Z minulého týdne: STÁLE ČEKÁM OD NĚKTERÝCH NA JEJICH ODPOVĚDI NA MŮJ EMAIL!!! 

  - vypracovat do sešitu otázky a úkoly na str. 66 – 1.,2.,3.,4. + str. 67 – 1.,2. A opět zaslat mailem zpět ke kontrole. 

(23.3.-27.3) 

- vypracovat otázky a úkoly na str. 68, č. 1,2,3 A opět zaslat mailem zpět ke kontrole. (30.3.-3.4.) 

 

Týden 6.4. – 10.4.2020  

Úkol č.1  

- Nalepit zápis „Hlavní město Praha“ (viz.níže) 

Úkol č.2  

- Přečíst kapitolu v učebnici, str. 71-73 

- Nalepit a vypracovat pracovní list „Hlavní město Praha“ - opět zaslat mailem zpět ke kontrole 

  

 



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

Základní údaje: 

  hlavní a největší město ČR, nejmenší kraj 

  sídlo prezidenta, vlády a parlamentu ČR 

  největší a nejlidnatější město ČR s 1 226 697 

obyvateli 

  rozkládá se na Pražské plošině v údolí dolního toku řeky Vltavy 

  hospodářsky významný a vyspělý evropský region, centrum Evropy - sídlo pro domácí a zahraniční firmy, 

90% zaměstnaných lidí pracuje ve službách 

Odvětví: 

  potravinářský průmysl – Delta pekárny, Crocodille, pivovar Staropramen, Vitana /zásobuje obyvatele 

hlavního města/ 

  strojírenský průmysl – ČKD Praha, Daewoo – Avia 

  chemický průmysl a stavebnictví – Astrid, Zentiva, Agropol, Druchema 

  polygrafická výroba – Albatros, Druckvo /mnoho vydavatelství/ 

  doprava – křižovatka dopravních tras /silniční síť, železniční koridory,  letiště Václava Havla, lodní doprava, 

městská hromadná  doprava včetně metra, které je jediné v ČR/ 

 filmový průmysl – má velkou tradici: Filmové ateliéry Barrandov 

  textilní průmysl – firma Blažek 

  farmaceutický průmysl – Spofa /výroba léků a farmaceutických přípravků/ 

  elektrotechnický průmysl – Tesla group 

Zajímavosti PRAHY: 

  cestovní ruch – díky historickým památkám nejnavštěvovanější místo ČR 

  většina turistů jsou zahraniční návštěvníci 

  historické centrum Prahy je na seznamu UNESCO 

Stará Praha 

Hradčany : 

•  Pražský hrad – sídlo českých králů, od roku 1918 sídlo prezidentů 

•  chrám sv. Víta – gotický chrám z roku 1344, uloženy české korunovační klenoty 

•  Zlatá ulička – maličké barevné domky vestavěné do oblouků hradeb 

•  Belvedér – Letohrádek královny Anny, nachází se v Královské zahradě  Pražského hradu 

•  Loreta – barokní poutní místo se známou zvonkohrou 

http://www.delta-pekarny.cz/uvodni-stranka.html
http://www.crocodille.cz/o-nas/kontakty.html
http://www.staropramen.cz/
http://www.vitana.cz/
http://www.ckd.cz/translate/cs/home
http://www.avia.cz/cs/uvod/
http://www.astrid.cz/
http://www.zentiva.cz/pages/default.aspx
http://ww41.agropol.cz/
http://www.druchema.cz/cz/sluzby-a-reference/reference/
http://www.albatrosmedia.cz/
http://www.druckvo.cz/
http://www.barrandov.cz/
http://www.blazek.cz/
http://www.tesla.cz/
http://www.unesco-czech.cz/
http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/informace-o-prohlidce-prazskeho-hradu/navsteva-prazskeho-hradu.shtml
http://www.katedralasvatehovita.cz/cs
http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/zlata-ulicka.shtml
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/prazsky-hrad-kralovsky-letohradek
http://www.loreta.cz/cz/index.htm


Malá Strana: 

•  založena roku 1257, nachází se zde Strakova akademie, sídlo vlády ČR 

•  centrem Malé Strany je Malostranské náměstí 

•  chrám sv. Mikuláše – barokní chrám z roku 1755 

•  Lennonova zeď – v 70. letech byla nazývána „Zeď nářků“ 

Kampa a Karlův most: 

•  Kampa – ostrov uprostřed města /od Malé Strany oddělen ramenem Vltavy  zvaným Čertovka, dříve sloužilo 

jako mlýnský náhon// 

• Karlův most – roku 1357 byl vybudován Karlem IV., stavitel byl Petr Parléř 

Staré Město: 

•  bylo osídlováno již v 19. století 

•  centrum Starého Města je Staroměstské náměstí 

•  Staroměstská radnice s orlojem – založena roku 1338 Janem Lucemburským 

•  Pomník Mistra Jana Husa, Týnský chrám /pohřben Tycho de Brahe/ 

•  Obecní dům /výstavní sály a koncertní síně/, Prašná brána 

Josefov (Židovské Město) 

•  domov židovského obyvatelstva 

•  Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov 

  Praha je dějištěm kulturních  i sportovních akcí – hudební festival Pražské jaro,Pražský maraton 

  divadla, kina – Národní divadlo, Vinohradské divadlo, Semafor, Hudební divadlo Karlín, kino Hvězda, 

Světozor, Blaník 

  náměstí, pasáže, kavárny – Václavské náměstí se sochou sv. Václava,  Karlovo náměstí, pasáž Lucerna, 

kavárna Slávie 

 Praha je centrum vzdělanosti – Univerzita Karlova /založena Karlem IV. roku1348/, Akademie věd ČR 

Osobnosti narozené v PRAZE 

Václav Havel,  Jan Neruda, Franz Kafka, Ema Destinnová, Jan Werich, Miloš Forman. 

http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/strakova-akademie-zajimavosti
http://www.virtualtravel.cz/praha/mala-strana.html
http://www.stnicholas.cz/
http://www.virtualtravel.cz/praha/mala-strana/lennonova-zed.html
http://www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/kampa-prazske-benatky
http://www.praguewelcome.cz/cs/pamatky/pamatky/top-pamatky/2-karluv-most.shtml
http://pruvodceprahou.cz/stare-mesto
http://www.tyn.cz/cz/
http://www.virtualtravel.cz/praha/josefov-zidovske-mesto.html
http://www.narodni-divadlo.cz/cs
http://www.divadlonavinohradech.com/
http://www.semafor.cz/
http://www.hdk.cz/
http://www.kinosvetozor.cz/cz/
http://www.divadloblanik.cz/
http://www.cafeslavia.cz/
http://www.cuni.cz/

