Jihočeský kraj
-

krajské město jsou ČESKÉ BUDĚJOVICE
mezi hojně navštěvovaná města patří Písek, lázeňské město Třeboň, Český Krumlov a zámek
Hluboká nad Vltavou
řeka Vltava pramení na Šumavě
s Vltavou je spojeno mnoho přehradních nádrží jako je LIPNO a ORLÍK
je zde mnoho rybníků okolo Třeboně a s ním spojujeme třeboňského kapra
kapři se chovají ve zdejších rybnících a vyvážejí se i do zahraničí
Šumava patří v zimě i v létě mezi turisticky nejatraktivnější místa v zemi
BUDVAR – patří mezi největší pivovary a vyváží se do celého světa

Plzeňský kraj
-

krajské město je PLZEŇ
Plzeň je druhé největší město v Čechách a vyniká strojírenským a potravinářským průmyslem
nejvýraznějším prvkem je pohoří Šumava a na něj navazuje pohoří Český les
na území města Plzně se stékají čtyři řeky: Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava – dohromady
vytvářejí řeku Berounku, která se pak vlévá do Vltavy
na Šumavě leží největší a nejhlubší přírodní jezero u nás – ČERNÉ JEZERO
v plzeňském kraji najdeme největší hradní zříceninu RÁBÍ
PRAZDROJ světově proslulá česká značka piva
CHODSKO – známá národopisná oblast, centrum je v okolí Domažlic a pyšní se květovanou
keramikou, rázovitými kroji, nápadné nářečí a veliké chodské koláče

Karlovarský kraj
-

-

krajské město KARLOVY VARY
je to kraj hlubokých lesů, hradů, zámků, porcelánu a lázní
mezi nejvýznamnější lázeňská města patří: Karlovy Vary - Vřídlo, Mariánské Lázně – zpívající
fontána, Františkovy Lázně – socha Františka, lázně Jáchymov – uranové doly a lázně
Kynžvart - zámek
Karlovarský kraj je spojený i s těžbou hnědého uhlí, těžba kaolínu, sklářské písky a výrobou
elektřiny v elektrárnách v Tisové a Vřesové
proslulý je hrad Loket s unikátním muzeem porcelánu, zámek Kynžvart a město Cheb se
zachovanou architekturou minulých staletí
specialitou jsou karlovarské lázeňské oplatky a bylinný likér Becherovka, která se vyrábí
v Karlových Varech
největší ohlas mají léčivé prameny, který v celé oblasti vyvěrají na povrch
na území kraje leží nejzápadnější město České republiky – Aš
město Jáchymov je spojené s dolováním stříbra a ražbou mincí – jáchymovským mincím se
říkalo tolary
Karel IV. – pivovar
Vyhlídka Diana a Jelení skok v Karlových Varech

Z) Prameny v Karlových Varech = teplá voda
v Mariánských Lázních = studená voda

