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Vzdělávací 
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Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po Evropě – Řecko, Kréta 

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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Název země 

_______________________________________ 

Hlavní město 

_______________________________________ 

Pohoří 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Vodstvo 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Zajímavosti 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Významné osobnosti a jejich obor 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

                    

 

Ostrov 

________________________________ 

Hlavní město 

_______________________________________ 

Pohoří 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Vodstvo 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Zajímavosti 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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1. Přečti si text a odpověz na otázky: 

 

Řecko je jihoevropský stát s bohatou kulturní historií. Zde se tvořily evropské dějiny. Stát 

rozkládající se na mnoha ostrovech a poloostrovech sousedí s Albánií, Makedonií, 

Bulharskem a s Tureckem. V mnoha místech je hranice tvořena mořem. Ostrovů je více než 

dva tisíce – nejznámější jsou ostrovy Kréta (největší a nejjižnější místo Evropy), Sámos, 

Lesbos, Ródos, Thássos nebo Kykladské souostroví.  

Občas je Řecko nazýváno kolébkou evropské civilizace. Velmi zajímavé jsou stavby 

z antického období, které se v Řecku zachovaly. Mnoho památek bylo nalezeno v blízkých i 

vzdálenějších mořích u vraků lodí, protože Řekové byli zdatnými námořníky a hodně 

obchodně cestovali loděmi.  

Dnes se zde produkují zemědělské plodiny – především subtropické olivy, vinná réva, ale i 

tabák. Chovají se tu ovce, kozy a skot spásající hornaté stráně. Také včely nebo bourec 

morušový. Z jeho zakuklených housenek se odmotává hedvábí. 

 

Které plodiny se v Řecku pěstují? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Které ostrovy tu najdeme? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jak se nazývá nejjižnější místo Evropy? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Na ostrově Kréta (řecky Kríti) se nachází nejdelší evropská soutěska zvaná Samaria. Najdeme 

ji na západě ostrova, dnes je tu vyhlášen Národní park. Její délka je 16 km a turisty je velmi 

vyhledávaná. Na stejném ostrově najdeme i Údolí mrtvých (Aghia Irini), také soutěsku 

podobnou Samarii, ale divočejší.  

 Jak by se měl člověk vybavit na cestu do takových míst? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Úkol pro zvídavé žáky: 

Řecko dalo společně s Římem Evropě její kulturní kořeny. Řecko dalo světu olympiádu. 

Řecko poslalo do českých zemí Cyrila s Metodějem – věrozvěsty ze Soluně, kteří nám 

pomohli vytvořit písmo a šířili u nás vědění a vzdělání. Řecko je nádherná země se spoustou 

ostrovů ležící u Středozemního a Egejského moře. Řecko je cíl mnoha turistů mířících za 

teplem, sluncem a odpočinkovou dovolenou. 

Nesmírně zajímavá je řecká mytologie – nauka o božstvech. Příběhy řeckých bohů byly již 

mnohokrát ztvárněny ve filmové podobě, ještě častěji v knižní podobě. U nás je sepsal Eduard 

Petiška pod názvem Staré řecké báje a pověsti. 

 

 Půjči si tuto knihu a přečti si alespoň tři pověsti (přečíst si knihu můžeš celou, je 

velmi napínavá s příběhy, které ti objasní spoustu neznámých pojmů kolem nás). 

Petiška Eduard: Staré řecké báje a pověsti, Ottovo nakladatelství, 2006 Praha 

Eislerová Jana: Staré řecké báje a pověsti, Fragment 2010, Praha 

Sáhnout můžeš i po audioknize (kniha načtená na CD nebo MP3 nosič). Petiškova 

kniha vyšla více než 20x. 

 

 Napiš stručný děj jedné z těchto tří přečtených: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Vyhledej slavné hrdiny (čím prosluli?): 

Herkules, Zeus, Europa, Sirény, Kyklopové, Prométheus (příp. přidej další) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Osmisměrka: 

Nejvyšší pohoří Řecka dosahuje téměř 3 tisíc metrů. Jeho název (viz tajenka) 

_________________________ Právě zde sídlí prý božstva ovládající život všech lidí. 

Nejvyšším vrcholem je _______________________________________ . 

Hlavní hřeben pohoří tvoří sedm vrcholů. Výšku dvou tisíc metrů překonává celkem 53 hor, a 

další necelá padesátka vystupuje do výšky od 1 – 2 tisíc metrů. I proto se sem odvážil 

málokterý smrtelník. Pohoří je drsné a velmi vysoké, čnící nad okolní krajinu nedaleko 

Soluně (druhého největšího města v zemi). Jak se jmenuje hlavní a největší řecké město? 

__________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slova k vyškrtání: 

ALARMY, AMFORA, BRKO, 

DOGGER, DZEREN, FAUNA, 

GYPS, KMIH, KORUNY, 

KŮRA, KVÉR, LEUKOCYT, 

MALÉR, MDLOBA, METR, 

MOZOL, NEONY, 

NOVÁČEK, OBYČEJE, 

ODKLAD, PLYŠ, RASY, 

REZERVA, SEDY, SLUJ, 

SPRCHA, TADY, TOMA, 

UZDA, VYVDAT, ZATYKAČ, 

ZMOL 

 

 

Co je to amfora? 

__________________________________________________________________________ 
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4. Vyhledej státy a správně je vybarvi: 

 

Španělsko – červeně 

Německo – žlutě 

Rumunsko – zeleně 

Litva – oranžově 

Lotyšsko – světle modře 

 

 Jaká jsou jejich hlavní města? Doplň na připravené řádky jejich názvy. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Řecko, Kréta – metodika a řešení: 

 

Tabulka Řecko 

Hlavní město - Athény 

Pohoří – Olymp 

Vodstvo – řeky Vardar, Struma, Axios 

Zajímavost – řecká pravoslavná církev, Athénská Akropolis, klášter Meteora 

Osobnost – Jiří I. Řecký (král), S. Louis (atlet), Proklos (filozof), Aristoteles (filozof) 

 

Tabulka Kréta: 

Hlavní město - Iráklo 

Pohoří – Levka Ori, Dikti, Asteroussia 

Vodstvo – jezero Kournas 

Zajímavost – místo zrození řeckých bohů, soutěska Samaria 

Osobnost – Mínos (král),  Asterios (král) 

 

1. Odpovědi na otázky: 

olivy, vinná réva, ale i tabák 

Kréta (největší a nejjižnější místo Evropy), Sámos, Lesbos, Ródos, Thássos nebo Kykladské 

souostroví 

 

2. Individuální hodnocení dle přečtených pověstí a bájí. Doporučuji si některé přečíst 

společně ve třídě nebo poslouchat z audioknihy. 

 

3. Osmisměrka: 

pohoří Olymp, nejvyšší vrchol Mitykas 2917 metrů, hlavní město Athény 745 000 obyvatel 

  

4. Podle mapy. 


