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oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po Evropě – Francie, Benelux 

Metodický list/anotace 

Žák se seznamuje s evropskými zeměmi, jejich polohou, povrchem, 

vodstvem. Umí vyhledat jejich hlavní město, dokáže nakreslit a přiřadit 

správnou vlajku a pozná tvar země. Orientuje se ve slepé mapě Evropy. 

Seznamuje se s tradicemi těchto zemí, významnými osobnostmi, 

s průmyslovou produkcí i kulturním životem. Chápe vztah zemí v rámci 

Evropy a Evropské unie. 
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1. Přečti si následující informace a odpověz ve větách správně na otázky v textu: 

 

Pro každého Čecha je jistě 

potěšitelné, když ve světě 

narazí na obdiv k něčemu, co se 

dotýká jeho vlasti. Hrdost na 

šikovné předky nebo věci, které 

vymysleli naši rodáci, je 

důležitá součást českého 

národa. 

Když byste přijeli do 

Nizozemska, neměli byste 

vynechat malé městečko 

Naarden u měst Amsterodam a 

Utrecht, kde narazíte na kroky 

jednoho z největších českých 

velikánů – učitele národů – Jana Ámose Komenského.  

Tento významný učenec a kazatel položil základy moderní pedagogiky a svými myšlenkami a 

učením o mnoho let předběhl svoji dobu. Jeho pedagogická pravidla jsou dodnes platná a 

čerpá z nich většina světových pedagogů. Především jeho pravidlo „výuka všemi smysly“ 

dnes dostává díky moderním 

technologiím velký prostor. 

Sám Komenský moc veselý život 

neměl. Z českých zemí musel tajně 

prchnout po bitvě na Bílé hoře, 

protože jinak by byl vězněm a možná 

i popraven. Odešel proto po rozlučce 

na Růžovém paloučku u Litomyšle do 

západní Evropy. Od roku 1656 se 

jeho domovem stal Amsterodam. Žil 

zde 14 let. V Naardenu kázal a byl 

zde také pohřben. Kaple a místo 

posledního spočinutí je českým územím, na což upozorňuje pamětní deska.  

Nizozemí je rovinatá, ale krásná země, kterou lze objevovat např. ze sedla bicyklu, kterých 

zde jezdí opravdu hodně! Tak hurá za J. A. Komenským a větrnými mlýny. 
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2. Zajímavost: 

Paříž byla v historii jedním z nejdůležitějších měst Evropy. Zůstala jím dodnes, protože je 

hlavním městem Francie, též významným městem módy a umění. Pro mnoho lidí i symbolem 

romantických procházek okolo pařížských památek nebo břehu řeky Seiny. 

Stavba, kterou navrhl inženýr Gustave Eiffel, ve své době vzbuzovala obrovské vášně mezi 

lidmi. Mnozí ji vítali, jako moderní architekturu, ale spousta lidí tvrdila, že tato hromada 

železa zničí nádhernou tvář města. Budoucnost ale dala za pravdu těm prvním. Z této věže se 

stala nejnavštěvovanější památka Paříže a málokterý návštěvník města si nechá utéct 

příležitost vystoupat alespoň do prvního vyhlídkového patra. 

A ještě perlička – je málo známé, že Gustave Eiffel vytvořil vedle řady mostů a konstrukcí po 

celé Evropě i vnitřní nosnou konstrukci Sochy svobody pro New York! 

a) Jak se nazývá tato nepřehlédnutelná stavba? _____________________________________ 

b) Pokus se ji do rámečku nakreslit: 
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3. Úkol pro zvídavé žáky: 

Nejvyšší hora Evropy Mont Blanc (zjisti v mapě její výšku: _________________  metrů), leží 

u malebného městečka, ve kterém se konaly zimní olympijské hry. Dnes je to především 

vstupní místo při výstupu na tuto horu a rekreační středisko známé po celém světě. 

Podívej se na webové stránky cs.wikipedia.org nebo oh.idnes.cz. Jistě dokážeš najít i další 

vhodné informace v knihách nebo na internetu. 

 

a) Jak se městečko ve francouzských Alpách jmenuje? _______________________________ 

b) Ve kterých letech zde probíhala olympiáda? _____________________________________ 

c) Ve kterých sportech se tehdy soutěžilo? (Napiš alespoň 5 sportů) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Vyber jeden ze sportů a porovnej ho s jeho dnešní podobou. V čem se změnil nebo upravil? 

Používá se jiná výstroj? Je jiná technika provedení? Porovnej rozdíly a shody tebou 

vybraného sportu: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vyškrtej z následujících řad slov, co do nich tematicky nepatří: 

 

země?      ______________________ 

Londýn, Bretaň, Eiffelova věž, Sardinie, Korsika, Tour de France, rychlovlak TGV, Brusel 

 

země?      ______________________ 

belgické pralinky, Brusel, sídlo parlamentu EU, Amsterodam, Benelux, Vídeň, hodinky 

 

země?      ______________________ 

Rotterdam, Notre Dame, vodní kanály, růže, oranžová barva, královna, hokejbal, tulipány 

 

země?      ______________________ 

Esch-sur-Alzette, Jan Lucemburský, Lucemburk, řeka Hron, francouzština, polština, stát 

 

Proč se následující země označují pojmem Benelux? Které z uvedených  do něj patří? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ad 1) Odpověz na otázky: 

 

Ve kterém městě je hrob J. A. Komenského? 

___________________________________________________________________________ 

Co víš o životě J. A. Komenského? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jakými dopravními prostředky lze cestovat po Nizozemí? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

K čemu sloužily větrné mlýny v nizozemské krajině? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Doplň do mapy Evropy nebo vybarvi následující pojmy: 

řeka Dunaj, Alpy, Pyreneje, hora Mont Blanc, Pádská nížina,  

ostrovy - Island, Sicílie 

města – Helsinki, Kodaň, Bratislava, Řím 
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Použité fotografie: 

všechny fotografie – Mgr. Radek Machatý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francie a Benelux – metodika a řešení: 

 

Tabulka Francie (záleží na učiteli, jestli dětem nechá vybrat jen dvě země ze čtyř, nebo jim 

tento list zadá dvakrát, aby se vešly všechny země) 

Hlavní město - Paříž 

Pohoří – Francouzské Alpy, pohoří Jury, hornatý ostrov Korsika 

Vodstvo – řeky Seina, Loira, Rhona, Rhin, Saone 

Zajímavost – Eiffelova věž, světoznámé vinařství, zámky na Loiře, rychlovlak TGV 525 

km/hod. 

Osobnost – J. Maraise (herec), P. Cezane (malíř), J. Y. Cousteau (vědec) 

 

Tabulka Nizozemí: 

Hlavní město - Amsterodam 

Pohoří – žádné 

Vodstvo – jezero Ijsselmeer, řeky Lek, Waal, Maas, Rýn 

Zajímavost – Rotterdam (největší přístav světa), pěstování tulipánů, větrné mlýny, hráze 

proti vodě na březích moře 

Osobnost – Vincenc van Gogh (malíř), F. Hals (malíř), Vilém III. Nizozemský (král) 

 

Tabulka Belgie: 

Hlavní město - Brusel 

Pohoří – Ardeny 

Vodstvo – řeky Meuse, Dender, Leie 

Zajímavost – výroba čokoládových pralinek, sídlo EU a NATO, Atomium v Bruselu 

Osobnost – G. Simenon (spisovatel), A. Cogniaux (botanik), J. C. van Damme (herec) 

 

Tabulka Lucembursko: 

Hlavní město - Lucemburk 

Pohoří – Ardeny 

Vodstvo – řeky Sure, Our, Moselle 

Zajímavost – Lucembursko je velkovévodství, necelých 500 tisíc obyvatel 

Osobnost – Jan Lucemburský, A. Schleck (cyklista), P. Brandebourg (malíř) 
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1. Text o J. A. Komenském: 

 a) Všechny odpovědi lze nalézt v textu prvního cvičení. 

 

2. Zajímavost: 

Tajenka - Eiffelova věž 

3. Olympijské hry: 

Chamonix – ZOH 1924 (první zimní olympijské hry) 

Stránka na Wikipedii o zimních olympijských hrách v Chamonix: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1924 

 

Soutěžilo se v 9 sportech – krasobruslení, boby, curling, lední hokej, rychlobruslení, skoky na 

lyžích, běh na lyžích, sdružený závod, závod vojenských hlídek 

 

4. Vyškrtej z následujících řad slov, co do nich tematicky nepatří: 

země? Francie 

Bretaň, Eiffelova věž, Korsika, Tour de France, rychlovlak TGV 

 

země? Belgie 

belgické pralinky, Brusel, sídlo parlamentu EU, Benelux 

 

země? Nizozemí 

Rotterdam, vodní kanály, oranžová barva, královna, tulipány 

 

země? Lucembursko 

Esch-sur-Alzette, Jan Lucemburský, Lucemburk, francouzština 

 

Benelux je zkratka zemi BElgium, NEderland (Nizozemí), LUXemburg (Lucembursko) 

 

5. Podle mapy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1924

