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Název:  Kraje ČR a jejich města 

Autor:   Renáta Piklová 

Vhodné využití: Předmět: Člověk a jeho svět 

   Ročník: 5. 

Časová náročnost: 2 vyučovací hodiny 

Metodické poznámky:  Tato aktivita slouží k procvičení zařazování měst do 

správných krajů. Jde o práci ve skupinách po 3 – 4 žácích.  

Skupiny dostanou rozstříhané barevné kartičky s názvy měst (připravené již z aktivity 

Města ČR 2). 

V první hodině třídí kartičky s názvy měst do připravených krabiček s názvy krajů ČR 

umístěných např. před tabulí. Skupiny používají mapu ČR. Pokud všechny skupiny 

roztřídí do jednotlivých krabiček všechny své kartičky, přejdeme ke společné kontrole 

- vysypeme postupně z jednotlivých krabiček všechny kartičky a kontrolujeme podle 

nástěnné mapy správné zařazení měst do jednotlivých krajů. Pokud je v krabičce 

zařazeno nesprávné město, poznáme podle barvy, která skupina ho takto přiřadila. 

Skupiny mohou za správně určená města získávat body a na konci aktivity vyhlásíme 

nejúspěšnější skupinu. 

Ve druhé vyučovací hodině už jde o soutěž skupin bez použití mapy. Každá skupina 

dostane opět barevné kartičky s názvy měst a navíc kartičky s názvy krajů. 

Po odstartování soutěže mají skupiny za úkol co nejrychleji bez použití mapy roztřídit 

kartičky s názvy měst do jednotlivých krajů.  

Můžeme použít dvě varianty soutěže: 

1. Skupiny soutěží, která rychleji správně roztřídí všechny kartičky – při hodnocení 

dostávají bod za správně určené město a za špatně určené město se bod odebírá. 

2. Určíme určitý časový limit, ve kterém se skupiny snaží roztřídit co nejvíc kartiček – 

při hodnocení opět dostávají bod za každé správně určené město, za nesprávně 

určené město bod ztrácejí. 

 

Ověřeno ve třídě 5. B dne 26. a 27. 11. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kladno    Kutná Hora     Mělník     Mladá Boleslav 

Kolín    České Budějovice    Český Krumlov    Tábor 

 Jindřichův Hradec     Plzeň     Klatovy 

Domažlice      Karlovy Vary      Mariánské lázně     

Františkovy lázně          Cheb     Chomutov    Teplice     

Ústí nad Labem     Děčín Litoměřice      Most     

Liberec        Česká Lípa    Jablonec nad Nisou 

Hradec Králové    Jičín    Náchod Pardubice    

Chrudim    Litomyšl    Česká Třebová 

Jihlava    Havlíčkův Brod    Chotěboř 

Žďár nad Sázavou      Třebíč      Pelhřimov 

Brno     Břeclav    Hodonín    Znojmo    Olomouc 

Přerov     Prostějov     Šumperk      Jeseník     Opava 

Ostrava      Frýdek – Místek     Karviná      Třinec     

Nový Jičín    Zlín     Valašské Meziříčí      



Středočeský kraj  Jihočeský kraj 

     

Plzeňský kraj  Karlovarský kraj  

  

Ústecký kraj   Liberecký kraj  

 

Královéhradecký kraj  Zlínský kraj 

 

Kraj Vysočina  Jihomoravský kraj 

 

Olomoucký kraj  Pardubický kraj  

 

Moravskoslezský kraj 

 


