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Zeměpis České republiky 
 
Soubor materiálů pro výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy. Většina materiálů je určena 
k procvičení a opakování, rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Materiály jsou  
vytvořeny tak, aby se daly použít k práci na interaktivní tabuli, na PC i v papírové podobě. 
 
 
2101 Kraje ČR 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 

na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2102 Kraj Praha 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2103 Středočeský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2104 Jihočeský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2105 Plzeňský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2106 Karlovarský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 



doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2107 Ústecký kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2108 Liberecký kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2109 Královéhradecký kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2110 Pardubický kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2111 Kraj Vysočina 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2112 Jihomoravský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2113 Zlínský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 



zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2114 Moravskoslezský kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2115 Olomoucký kraj 8. a 9. ročník pracovní list k tématu, kladen  důraz 
na orientaci v mapě, zakreslování a 
práci s textem, v podobě 
dokreslování do mapy, jednoduché 
doplňování, přiřazování i vlastní 
zamyšlení nad problematikou 
jednotlivých regionů 

2116 Povrch ČR 8. a 9. ročník opakování základního učiva, různou 
formou práce (doplňování do mapy, 
popis obrázků, přiřazování pojmů..) 

2117 Vodstvo ČR 8. a 9. ročník opakování základního učiva, různou 
formou práce (doplňování do mapy, 
přiřazování pojmů..) 

2118 Sídla ČR 8. a 9. ročník práce s mapou, tabulkami, 
prezentace vlastních znalostí 

2119 Kulturní památky ČR 8. a 9. ročník práce s mapou, prezentace vlastních 
znalostí, zkušeností 

2120 Doprava ČR 8. a 9. ročník práce s mapou, prezentace vlastních 
znalostí, zkušeností 

 


