
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.4.00/21.2939 

 

Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti 

 

 

Číslo přílohy: VY_12_INOVACE_VL 5/13 Mt 
 

 

Autor Mgr. Radek Machatý 

Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

26.2.2013/7.5.2013 

Ročník 5. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po Evropě – Rusko, Pobaltí 

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 pozorně následující text a odpověz na otázky v celých větách: 

 

Rusko je největší evropskou zemí, i když z celého Ruska zasahuje Evropu jen menší část. 

Větší část leží v Asii. Hranice mezi Evropou a Asií je vlastně pomyslná čára a proto je někdy 

kontinent označován jako Euroasie.  

Hlavním městem Ruska je moderní veliká metropole Moskva ležící velmi blízko k hranicím 

s Běloruskem a Ukrajinou. Většina ze 143 milionů obyvatel Ruska žije v evropské části nebo 

v jižní části země. Rusko totiž zasahuje od subtropického pásma až k polárnímu podnebnému 

pásmu. 

Dlouhé roky byly součástí Svazu sovětských socialistických republik (jak se Rusko 

jmenovalo po druhé světové válce) i tzv. Pobaltské republiky Litva, Lotyšsko a Estonsko. 

S nimi samozřejmě mnoho dalších. Po rozpadu SSSR v roce 1991 se osamostatnily. Všechny 

tři malé země najdeme u Finského a Rižského zálivu na břehu Baltského moře. Rovinaté 

země žijí především ze zemědělství a strojírenského průmyslu. Největší z nich je Litva 

s necelými 4 miliony obyvatel, naopak nejmenší je Estonsko, které má zhruba stejný počet 

obyvatel jako Praha. 

V posledních letech se úroveň života ve všech těchto zemích zvyšuje a cestu si sem nacházejí 

i turisté nacházející krajinu rovinatou se zajímavými historickými stavbami. 

 

Kolik obyvatel žije v celém Rusku? 

___________________________________________________________________________ 

Jak se Rusko jmenovalo od druhé světové války do roku 1991? 

___________________________________________________________________________ 

Které země označujeme jako Pobaltské republiky? 

___________________________________________________________________________ 

Jak se nazývá kontinent spojující Evropu a Asii do jednoho celku? 

___________________________________________________________________________ 

Komu patří tyto vlajky? 
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2. Doplň slova z nabídky: 

 

Moskva je hlavním městem 

______________________. Žije v ní 

necelých 11 milionů obyvatel, tedy o 

něco více, než v celé české 

republice. Její založení se datuje do 

roku _____________, kdy zde byla 

knížetem Dolgorukijem postavena 

dřevěná pevnost (neboli kreml). 

Postupně se vyvíjela, 

________________ na síle i díky 

ideálnímu položení při cestách z Asie 

do Evropy a obráceně. Leží na řece 

Moskvě, mezi 

____________________ Volhou a 

Okou. Dnes je významným 

průmyslovým, kulturním, politickým 

i _________________________ 

centrem tohoto obrovského státu.  

Nejznámější a nejfotografovanější stavbou je chrám Vasilije Blaženého, který stojí na 

prostorném Rudém náměstí. Nejrozsáhlejším komplexem budov je ___________________, 

sídlo vlády. Sídlí zde i _______________________. Stál u všeho podstatného, co se 

v ruských dějinách událo. Moskva má samozřejmě mnohem více památek vhodných 

k prohlédnutí – národní divadlo Bolšoj těatr, chrám Zvěstování, chrám 

_________________________ Panny Marie nebo Uspenský chrám v Kremlu s pozlacenými 

střechami věží. 

 

Nápověda: muzeum, 1156, nabírala, Nanebevzetí, vědeckým, Ruska, řekami, Kreml 

 

3. Vyškrtni, co do řady nepatří. Zdůvodni svoje rozhodnutí: 

 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Osmisměrka: 

Místo, které ti prozradí tajenka se nachází v Litvě. Jedná se uměle vytvořený pahorek posetý 

tisíci kříži poutníků z celého světa. Na tomto místě byly pohřbeny oběti lidových povstání, a 

první kříže se tu začaly oběvovat v průběhu 19. století. Když byla Litva podrobena Rusku, to 

se snažilo zlikvidovat jakýkoliv náznak náboženství. Několikrát na místo vjely buldozery a 

všechny kříže zničily. Lidská síla a víra je však silnější než nařízení úřadů. Místní lidé kříže 

vždy opravili a postavili, navíc přibývaly další a další větší či menší. Nejmenší jsou krucifixy 

pověšené na korálkách, největší měří i několik metrů. 

Dnes je místo symbolem boje proti okupaci Ruskem a dokonce toto místo navštívil papež Jan 

Pavel II. pro jeho výjimečnost. Je také častým cílem turistů přijíždějících do Litvy. Jak se 

toto místo jmenuje? 

 

Tajenka: _________________________________________________________________ 

 

 

 

Slova k vyškrtání: 

AKLÉ, CVIKR, DODO, ELSA, 

ETIOPKA, FRAJÍR, HŘEBÍK, 

IŠKA, JÍLEK, KASAŘ, KEMP, 

KRACH, KŘIK, LÁKA, MÍCHA, 

NÉST, OŘECH, OŽIVA, 

PŘEBÍŽKA, PSÍK, PSYCHIKA, 

RASA, ŘASY, SESUN, SICHA, 

SOJKA, STISK, TAKT, TIRÉ, 

VÁHA, VÝKAL, ZÁBOR, ZÁPOR, 

ZOEA 
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5. Vyhledej státy a správně je vybarvi. Dokresli správně jejich vlajky: 

 

Estonsko – šedě 

Chorvatsko – modře 

Černá Hora – červeně 

Turecko – zeleně 

Rakousko – růžově 

Polsko - oranžově 

 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Rusko, Pobaltí - metodika a řešení: 

 

Tabulka Rusko: 

Hlavní město - Moskva 

Pohoří – Ural, Kavkaz 

Vodstvo – jezero Ladožské, Oněžské, řeky Volha, Oka, Moskva, Oněga, Sev. Dvina 

Zajímavost – pravoslavná církev, chrám V. Blaženého 

Osobnost – S. Makarov (oštěpař), A. Karpov (šachista), S. Mastěrkovová (běžkyně), J. 

Gagarin (kosmonaut) 

 

Tabulka Litva: 

Hlavní město - Vilnius 

Pohoří – žádné 

Vodstvo – řeky Vilija, Němen 

Zajímavost – produkce jantaru (krystalické pryskyřice), Hora křížů 

Osobnost – A. Smetona (první prezident), V. Landsbergis (politik) 

 

Tabulka Lotyšsko: 

Hlavní město - Riga 

Pohoří – žádné 

Vodstvo – řeky Záp. Dvina, Daugava 

Zajímavost – Křižácký hrad Bauska, Riga je významné překladiště zboží na Baltském moři 

Osobnost – A. Bërzinš (prezident), A. Irbe (hokejový brankář) 

 

Tabulka Estonsko: 

Hlavní město - Tallin 

Pohoří – žádné 

Vodstvo – jezero Vörst, Čudské jezero, řeky Navesti, Käru, Sauga  

Zajímavost – ubývající počet obyvatel, Rusko dodnes nevrátilo některá zabraná území, 

rašeliniště a bažiny 

Osobnost – K. Raud (malíř), A. Pärt (skladatel) 

U tabulek je nutné vybrat pouze dva státy nebo dětem druhou tabulku dokopírovat. Vždy 

doporučuji Rusko a jednu z Pobaltských republik. 

 

1. Odpovědi: 

143 milionů 

Svaz sovětských socialistických republik 

Estonsko, Lotyšsko, Litva 

Euroasie 

pořadí vlajek – Estonsko, Lotyšsko, Litva 

 

2. Doplnění slov: 
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Moskva je hlavním městem Ruska. Žije v ní necelých 11 milionů obyvatel, tedy o něco více, 

než v celé české republice. Její založení se datuje do roku 1156, kdy zde byla knížetem 

Dolgorukijem postavena dřevěná pevnost (neboli kreml). Postupně se vyvíjela, nabírala na 

síle i díky ideálnímu položení při cestách z Asie do Evropy a obráceně. Leží na řece Moskvě, 

mezi řekami Volhou a Okou. Dnes je významným průmyslovým, kulturním, politickým i 

vědeckým centrem tohoto obrovského státu.  

Nejznámější a nejfotografovanější stavbou je chrám Vasilije Blaženého, který stojí na 

prostorném Rudém náměstí. Nejrozsáhlejším komplexem budov je Kreml, sídlo vlády. Sídlí 

zde i muzeum. Stál u všeho podstatného, co se v ruských dějinách událo. 

 

3. Slova na řádku: 

Vilnius a Riga – nepatří do Ruska 

 

4. Osmisměrka: 

 

 

5. Podle mapy. 


