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Prezentace má za úkol seznámit žáka s Libereckým krajem, jeho 
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Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  
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Liberecký kraj 

• Je nejmenším krajem v ČR co  
do rozlohy. 

• Je druhým nejmenším krajem v ČR co 
do počtu obyvatel. 

• Skládá se ze 4 okresů – Liberec (sídlo 
krajského úřadu), Česká Lípa, Semily, 
Jablonec nad Nisou. 

 



Liberecký kraj - zajímavosti 

• Pohoří – Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj 

•  Důležité řeky – pramení zde Nisa a Jizera. 

• Zemědělství – pěstuje se obilí a kukuřice, řepa 
cukrovka a brambory, chová se dobytek. 

• Průmysl –  potravinářský, textilní (např. výroba 
nanovlákna), sklářský (Nový Bor, Kamenický Šenov) 

– velice známá je také výroba knoflíků, bižuterie, 
šperků a mincí v Jablonci (tisk peněz, medailí) 

–  nachází se zde jedno z nejvýznamnějších nalezišť 
polodrahokamů (Český granát) v Evropě, v 
Turnově je nejstarší šperkařská škola v Evropě 



Liberecký kraj – hrady a zámky 

• Bezděz, Trosky 

 

 

 

 

 

• Sychrov   Hrubý Rohozec   Lemberk 
 



Panská skála u Kamenického Šenova  Mumlavský vodopád  

Liberecký kraj má také další zajímavá místa, která lze navštívit 

ZOO Liberec je známa díky chovu bílých tygrů  

Hotel a vysílač Ještěd 
je téměř 100m vysoký 
a je ve znaku Liberce i 
Libereckého kraje. 



Liberecký kraj - otázky 

• Co se vyrábí v Jablonci nad Nisou? 

• Jaká pohoří jsou v Libereckém kraji? 

• Co je to nanovlákno? 

• Jací tygři se chovají v Zoo Liberec? 

• Poznej, co je na obrázcích: 
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