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Prezentace má za úkol seznámit žáka s Moravskoslezským krajem a 

Olomouckým krajem, jejich zajímavostmi a památkami. 
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Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací obor Zeměpis 

ICT = Předmět/Téma Zeměpis/Česká republika 

Očekávaný výstup Žák má základní povědomí o krajích Moravskoslezském a Olomouckém. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, památky, zajímavosti 
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Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – druhý stupeň 

Typická věková skupina 11 - 13 let / 6. ročník 

Období tvorby DUM 3/2013 

 



Olomoucký kraj 

• Je šestým největším krajem v ČR co do rozlohy. 

• Je největším krajem v ČR co do počtu obyvatel. 

• Skládá se ze 6 okresů – Ostrava (sídlo krajského úřadu), 
Opava, Karviná, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Bruntál. 

 

Moravskoslezský kraj 

• Je šestým nejmenším krajem v ČR co do rozlohy. 

• Je pátým největším krajem v ČR co do počtu obyvatel. 

• Skládá se z 5 okresů – Olomouc (sídlo krajského 

úřadu), Přerov, Prostějov, Šumperk, Jeseník. 

 



Moravskoslezský kraj - zajímavosti 
• Pohoří – Jeseníky (nejvyšší hora Praděd 1491m - o 111m méně než Sněžka, ale na 

Pradědu je nejvyšší bod v ČR díky asi 200m vysokému vysílači), Beskydy (nejvyšší hora Lysá 

hora) 

•  Důležité řeky – Odra (ústí do Baltského moře), Opava, Moravice (na ní se 

nachází 2 důležité vodní nádrže: Kružberk, Slezská harta), Ostravice. 

• Zemědělství – pěstuje se obilí, řepa cukrovka, zelenina, chová se 
dobytek. 

• Průmysl –  hutní, strojírenský, automobilní, těží se černé uhlí, 
papírnický, chemický, potravinářský. 

– v Novém Jičíně se vyrábí svítilny pro automobily 

– v Kopřivnici se vyrábí nákladní auta Tatra 

– v Odrách se vyrábí výrobky z gumy (hadice, tenisové míčky a jiné) 

– ve Studénce se vyrábí vagóny 



Moravskoslezský kraj - zajímavosti 

– v Třinci jsou největší ocelárny v ČR 

– v Vítkovicích se vyrábějí plechy, které se používají například ke 
stavbám lodí 

 Ostrava  – patří mezi největší města v ČR – 300 tisíc obyvatel 
 (ostravská aglomerace má však přibližně půl milionu obyvatel, 
 po Praze je tedy druhá největší) 

- nachází se zde mnoho dolů na černé uhlí 

- je zde ZOO, několik muzeí, galerií, divadel, kin, nákupních  
  center, sportovišť, planetárium, dinopark, hrad, hradby, orloj 

- slavní rodáci: Vlastimil Brodský, Věra Chytilová, Richard 
Krajčo, Radim Uzel, Hana Zagorová, Marie Rottrová, Ivan Lendl, 
Zdeněk Jirotka, Jaromír Nohavica 

 

 



Moravskoslezský kraj - zajímavosti 
 Opava  – je centrem Slezska, téměř 200 let byla hlavním 

městem Slezska v Česku s mnoha úřady, vládou a dokonce i 

prezidentem 

- má téměř 60 tisíc obyvatel 

- je zde nejstarší muzeum v ČR: Slezské muzeum, 

galerie, divadlo, kina, nákupní centra, sportoviště, mnoho 

škol, vysoká škola 

- slavní rodáci: Boris Rösner, Joy Adamsová, Bohdan 
Sláma, Stanislav Bernard 



Olomoucký kraj - zajímavosti 

• Pohoří – Jeseníky (nejvyšší hora Praděd 1491m - o 111m méně než Sněžka, ale na 

Pradědu je nejvyšší bod v ČR díky asi 200m vysokému vysílači), Králický Sněžník (nejvyšší 

hora Králický Sněžník 1423m) 

•  Důležité řeky – Morava (ústí do Černého moře), Bečva 

• Zemědělství – pěstuje se obilí, chmel, řepa cukrovka, zelenina, 
chová se dobytek. 

• Průmysl –  strojírenský, oděvní, papírnický, potravinářský. 

– v Lošticích se vyrábí tvarůžky 

– v Mohelnici se vyrábí elektromotory Siemens a světlomety Hella 

– nedaleko Olomouce se vyrábí výrobky značky MORA (kuchyňské 
spotřebiče) 

– v Prostějově se vyrábí  obleky (OP Prostějov) 

– ve Velkých Losinách je nejstarší ruční papírna v Evropě, zámek, lázně 



Olomoucký kraj - zajímavosti 

– v Jeseníku jsou známé lázně (Priessnitz) 

– v Litovli se vyrábí těstoviny Adriana  

 Olomouc  – patří mezi největší města v ČR – 100 tisíc obyvatel, ve 
středověku byla druhý největším městem hned po Praze  

- je zde ZOO, několik muzeí, galerií, divadel, kin, nákupních  
  center, sportovišť, planetárium, orloj, arcibiskupství 

- slavní rodáci: Karel Plíhal, Jan Kanyza, Petr Novotný, Pavel 
Dostál, Jaroslav Hutka, Emil Viklický 

 

 



Hrady a zámky 

•Bouzov, Šternberk, Hukvaldy, Helfštýn 

 

 

 

 

 
 



V Hradci nad Moravicí pobýval známý hudební skladatel Ludwig van 
Beethoven 

Ve Velkých Losinách je jedna z nejstarších ručních papíren na 
světě a na zámku se konaly nechvalně proslavené čarodějnické 

procesy (pálily se čarodějnice) 



Moravskoslezský a Olomoucký kraj - otázky 

• Na internetu najdi skladbu Ludwiga van 
Beethovena  Pro Elišku a pusť si ji.  

• Najdi na internetu obrázky orloje a  

 důlních věží Ostravy. Obrázky zkopíruj  

 do Wordu a vytiskni. 

• Odpověz na otázku: 

 Orloj na obrázku najdeš v Olomouci 

     nebo v Ostravě? 

• Co najdeš na orloji v Olomouci a co v Ostravě? 
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