
Tuto práci nemusíš stihnout za 1 den….vždyť se říká, že ani celý Řím nebyl postaven za jeden 
den...co třeba každý den procestovat 1 stát?
Vše žluté zapiš do sešitu nebo pracovní listy nalep.

EVROPA 

Doplň slova z nabídky: Bratislava, Polskem, Evropany, Berlín, středoevropským, Slovenskem, 
Evropa, Vídeň, Německem, Evropské unii (EU), Rakouskem, Varšava, 

Jsme __________________ . Žijeme ve světadílu zvaném __________________ . 

Česká republika je _________________________ státem. Žije v ní přes 10 milionů ____________.

Většina zemí Evropy se připojila ke společenství evropských států - _____________________ .

ČR sousedí s těmito státy:

- na východní hranici se S __ __ __ __ __ __ __ __ __ - hl. město ___________________

- na jižní hranici s R __ __ __ __ __ __ __ __ - hl. město __________________________

- na severozápadě s N __ __ __ __ __ __ __ - hl. město ___________________________

- na severní hranici s P __ __ __ __ __ __ - hl. Město _____________________________

Představ si, že jsi OBJEVITEL...CO O SOUSEDNÍCH STÁTECH ZJISTÍŠ?
Už máš připravený kufr? Co důležitého nebo koho by sis s sebou na výpravu vzal?
Řádky tvého cestovatelského deníku již čekají na svůj první zápis….

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ve škole pracuj s rozdanými mapami. Pokud jsi doma a nemáš atlas Evropy, přikládám obecně 
zeměpisné mapy států. Musíš kliknout na jednotlivé odkazy a mapy si zvětšit. Způsobů, jakými si 
můžeš vyhledat informace je mnoho. 

Přesto – kdyby se Ti nedařilo, potopila se Ti loď, rozbilo auto, ztratil jsi fotoaparát, přišel jsi o
rozum…nepanikař...i to se v životě může stát...nicméně jsem zvědavá, jak úspěšná Tvá 
výprava za poznáním sousedních států bude. 

https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/mapy/septima/Slovensko/SK_obecna.jpg 

https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/mapy_polsko.htm 

https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/stredni_evropa.htm 

https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/mapy_rakousko.htm 

https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/mapy/septima/Slovensko/SK_obecna.jpg
https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/mapy_rakousko.htm
https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/stredni_evropa.htm
https://ostrava.educanet.cz/www/zemepis/vyuka/sexta/mapy_polsko.htm


Informacemi Tě zahltit nechci, zkus vybrat to, co Tě zaujme…Pokud nemáš možnost tisku, vypisuj a 
vybírej jen to nejpodstatnější...

Turistické cíle, které byste měly vidět:

https://www.jenprocestovatele.cz/10-nejlepsich-mist-na-slovensku-ktera-musite-navstivit/ 

https://pelipecky.cz/nemecko-nejkrasnejsi-mista/ 

https://www.radynacestu.cz/magazin/10-duvodu-proc-navstivit-rakousko/ 

https://www.radynacestu.cz/magazin/10-duvodu-proc-navstivit-polsko/ 

Pracuj s mapou nebo ofocenými mapkami. 

SLOVENSKO

Obyvatel: 5 milionů

Hlavní město

Napiš alespoň 3 další města...

Povrch – napiš názvy významných 
pohoří či nížin

Vodstvo – napiš názvy větších řek, 
jezer, vodních ploch

Turistické cíle – kam bys jel(a), co 
bys chtěl(a) vidět, poptej se, zkus se 
dozvědět co nejvíc

POLSKO

Obyvatel:  38 milionů

Hlavní město

Napiš alespoň 3 další města...

Povrch – napiš názvy významných 
pohoří či nížin

Vodstvo – napiš názvy větších řek, 
jezer, vodních ploch

Turistické cíle – kam bys jel(a), co 
bys chtěl(a) vidět, poptej se, zkus se 
dozvědět co nejvíc

https://www.radynacestu.cz/magazin/10-duvodu-proc-navstivit-polsko/
https://www.radynacestu.cz/magazin/10-duvodu-proc-navstivit-rakousko/
https://pelipecky.cz/nemecko-nejkrasnejsi-mista/
https://www.jenprocestovatele.cz/10-nejlepsich-mist-na-slovensku-ktera-musite-navstivit/


RAKOUSKO

Obyvatel: 80 milionů

Hlavní město

Napiš alespoň 3 další města...

Povrch – napiš názvy významných 
pohoří či nížin

Vodstvo – napiš názvy větších řek, 
jezer, vodních ploch

Turistické cíle – kam bys jel(a), co 
bys chtěl(a) vidět, poptej se, zkus se 
dozvědět co nejvíc

NĚMECKO

Obyvatel: 8 milionů

Hlavní město

Napiš alespoň 3 další města...

Povrch – napiš názvy významných 
pohoří či nížin

Vodstvo – napiš názvy větších řek, 
jezer, vodních ploch

Turistické cíle – kam bys jel(a), co 
bys chtěl(a) vidět, poptej se, zkus se 
dozvědět co nejvíc


