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Prezentace má za úkol seznámit žáka s Pardubickým krajem, jeho 

zajímavostmi a památkami. 
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Jazyk Čeština  

Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

Vzdělávací obor Zeměpis 

ICT = Předmět/Téma Zeměpis/Česká republika 

Očekávaný výstup Žák má základní povědomí o Pardubickém kraji. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Pardubický kraj, památky, zajímavosti 

Druh učebního materiálu Prezentace  

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 1/2013 

 



Pardubický kraj 

• Je čtvrtým nejmenším krajem v ČR co 
do rozlohy. 

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

• Skládá se ze 4 okresů – Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí. 

 



Pardubický kraj - zajímavosti 

• Nejvyšší hora – Králický sněžník (1423 m). 

•  Důležité řeky – Labe, Orlice, Morava, Svitava. 

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

• Průmysl –    Pardubice (chemický, elektrotechnický, 
potravinářský) 

   Vysoké Mýto (strojírenský – Karosa) 

• Česká Třebová – jedno z největších nádraží v Evropě 



Pardubický kraj - památky 

• Litomyšl – zámek a zámecký areál je památkou 
UNESCO, náměstí, klášter 

• Pardubice – náměstí, zámek, dům U Jonáše,… 

• Chrudim – náměstí, katedrála, obraz sv. Salvadora 

• Svitavy – náměstí 

• Kunětická hora – zřícenina hradu, symbol 
Pardubického kraje 
 



Na obrázcích jsou zámek v Litomyšli, kde se narodil Bedřich 
Smetana a dále symbol kraje Kunětická hora. 



Pardubický kraj - otázky 

• V Holicích se nachází muzeum. Víš, komu je věnováno, 
co v něm najdeš? 

• Na internetu si najdi obrázky z pardubického kraje. 
Zkopíruj je do Wordu a ke každému napiš alespoň 
jednu větu, kterou obrázek popíšeš. Svou prezentaci 
pak vytiskni. 
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