
ZEMĚPIS 7. ROČNÍK                             12. TÝDEN                                              16. – 20. LISTOPADU 2020 

Milí žáci, 

tento týden nás čeká téma Obyvatelstvo a sídla ČR. Seznámíme  se s počtem a rozmístěním obyvatel, 

s národnostním složením a hustotou zalidnění.  Vysvětlíme si výhody a nevýhody života ve městě a 

na vesnici. Na mapě si ukážeme naše největší  města. 
 
- v učebnici na str. 18-21 si pozorně přečtěte text a prohlédněte si obrázky 

- přepište si, nebo si nalepte zápis do sešitu 

- vypracujte ústně otázky na str. 19 a 21 (žlutý rámeček) 

- v pracovním sešitě na str. 11 – 12 doplňte jednotlivá cvičení 
 
 Do konce týdne mi pošlete vypracované úkoly z PS ke kontrole . 

________________________________________________________________________________ 

Zápis:  

OBYVATELSTVO ČR 

V České republice žije přibližně 10, 5 milionu lidí. Jsou to převážně Češi, Moravané a Slezané. 

K národnostní menšinám patří Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, 

Poláci, Němci a Romové. 

Všichni občané ČR mají stejná práva a povinnosti, které jsou 

určené ústavou a zákony. 

Úředním jazykem je čeština.  

Většina obyvatel nevyznává žádné náboženství. 

Nejvíce věřících se hlásí k římskokatolické církvi. 

Většina lidí žije ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava), 

v úrodných nížinách (Polabí, moravské úvaly) a 

průmyslových oblatech (Ostravsko, Podkrušnohoří). 

 

 

 

mapa hustoty zalidnění v ČR (2015)  

 

 



Doplňte: 

V České republice žije přibližně……………………………… obyvatel. Podle národostního složení žije v naší zemi  

nejvíce………………………………,……………………………. a ……………………………………..   

Všichni občané ČR mají stejná …………………….. a ………………………………. . Nejvíce lidí 

žije………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 
SÍDLA – VESNICE A MĚSTA 

V České republice převažuje městské obyvatelstvo. Lidé ve městech pracují ve službách, v dopravě a 

průmyslu. 

Většina obyvatel vesnic dojíždí za prací mimo obec, nebo pracují v zemědělství. V současné době se města 

a vesnice vzájemně propojují a modernizují. 

Města s počtem obyvatel vyšším něž 100 000 nazýváme velkoměsta (např. Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, 

Olomouc). Praha má přes 1 milion obyvatel a patří mezi světová velkoměsta. 

 

 VÝHODY NEVÝHODY 

M
ĚS

TO
 

 větší vybavenost službami: 
úřady, banky, nemocnice, 
školy, divadla, obchodní a 
sportovní centra aj. 

 pracovní příležitosti 

 znečištěné ovzduší 

 hluk 

 málo zeleně 

 vyšší kriminalita 

 dražší nájmy a služby 

V
ES

N
IC

E 

 více zeleně, lesy 

 čistější ovzduší 

 větší klid, méně lidí 

 bydlení se zahrádkou 

 méně služeb 

 dojíždění do školy, za 
prací, k lékaři, na úřady 

 málo kultury 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


