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Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po Evropě - Slovensko 

Metodický list/anotace 

Žák poznává podrobně našeho nejbližšího evropského souseda. Společnou 

historii, příbuznost jazyka. Povrch, vodstvo a nejvýznamnější města. Učí se 

pracovat s mapou, vyhledává nížiny, pohoří a významné vrcholy. Seznamuje 

se s typickými regionálními produkty a tradicemi. 
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Název země _______________________________________________________ 

Hlavní město _______________________________________ 

Pohoří 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Vodstvo 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Zajímavosti 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Významné osobnosti a jejich obor 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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1. Osmisměrka: 

 

Vysoké Tatry jsou nejznámějším pohořím Slovenska. Jejich nejvyšším místem je s výškou 

2655 metrů (viz tajenka) __________________________________________________ . 

Tato turisticky a horolezecky vyhledávaná lokalita je občas označována jako kapesní 

velehory. Jejich rozloha je pouhých 341 km
2
, část území leží na polské straně. Velehorami 

jsou označována pohoří, která dosahují výšky nad 2500 metrů. Tuto výšku zde má 25 vrcholů. 

Vedle typické vysokohorské květeny a několika horských jezer lze spatřit na úbočí hor 

prohánějícího se kamzíka horského tatranského, který obdivuhodně šplhá po nepřístupných 

skalách bez větší námahy. Je symbolem těchto hor. 

Návštěvníci jezdí do Vysokých Tater za čistým vzduchem, klidem a procházkami či 

sportovním lezením. Mnoho z nich hory podcení a zachraňovat neukázněné turisty nebo 

zraněné horolezce musí horská služba. Pro bezpečné chození nebo lezení po horách je vhodné 

najmout si zkušeného horského vůdce! Podceňování hor se nevyplácí… 

 

Slova k vyškrtání: 

BETONÁŘ, BRAŠNY, BROŽURY, ČELA, ČÍNA, ČUBR, EBON, EXOT, FREON, GRAF, 

GYPS, HATĚ, INKA, INVASE, JUPA, KANK, KEŠU, KRUH, OBLÍ, OPTIČKA, POSTRK, 

ROBA, SEDLÁK, SKONTO, SKOPALOVÁ, SMĚNA, SOUHRN, SPIS, SPORÁK, SVRCH, 

TOFU, TŘASK, 

ÚSKOKY, VRAKY, 

VŘES 
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2. Zajímavost: 

 

Na v__chodě __lovenska leží velké m__sto Košice, 

které má necel__ch 240 tisíc ob__vatel. Toto město 

bylo vždy m__stem obchodování, kultury i 

vzdělanosti. Přirozená letecká, železniční i s__lniční 

spojnice mezi Ruskem, Ukrajinou a střední __vropou 

je prů/úm__slovým městem s dlouhou h__storií. 

Centrum města má zachovalé náměstí, které je 

památkovou zónou. Navštívit mů/úžeme odkryté 

podzem__ a na povrchu mnoho zajímav__ch 

kulturních památek. Vedle zajímavé Urbanovy věže 

nebo památného domu Rodošto je hlavní dominantou 

dóm sv. Alžběty a kaple sv. Michaela archanděla. 

Jedná se o nejv__tší slovenský kostel (katedrálu).  

 

Návštěvníky uchvátí hlavní oltář sv. 

Alžběty, ale i točité schodiště. Z v__že je 

potom v__jimečný v__hled do okolí. 

V noci je kostel působivě nasv__cen. 

 

Košice žijí i současností. Nedaleko náměstí 

je vel__ký městský park. V roce 2011 zde 

b__lo Mistrovství světa v hokeji a pro rok 

2013 se stal__ Košice hlavním evropským 

městem kultury. 

 

 Doplň správně chybějící písmena podle gramatických pravidel. 

 

3. Vyhledej pravdivé informace v knihách nebo na internetu a zakroužkuj správné 

odpovědi: 

 

Pohádkový zámek se nachází nedaleko Prievidze. Často propůjčil svou tvář filmovým 

pohádkám. Zajímavé je jeho nepravidelné opevnění. Město zároveň slouží jako lázně. Je tu 

také nejstarší slovenská zoologická zahrada fungující již od roku 1955. 
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                                                                                ANO  NE    

Slovensko patří do Evropské unie.  B   Z 

Platí se tu Slovenskou korunou.  A   O 

Tatry jsou Vysoké i Nízké.   J   P 

Ve Štrbském Plese je lyžařské středisko.   N   E 

Trenčianske Teplice jsou průmyslové město.   V    I 

Hlavní město jsou Košice.   D   C 

Zemplinská šírava je název vodní přehrady.   E   U 

 

Tajenka: ___________________________________________________________________ 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

 

Na území Slovenska se nachází ledové jeskyně – Dobšinská ledová jeskyně a Demänovská 

ledová jeskyně. Podívej se do knih nebo na stránky www.ssj.sk a napiš, čím se ledové 

jeskyně odlišují od krasových nebo jiných. Vysvětli jednoduše princip vzniku těchto jeskyní. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Jsou ledové jeskyně na území České republiky? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Mezi obyvatele patří např. netopýr velký. Napiš, čím se živí, a vysvětli princip, že 

netopýr vidí ušima“: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

http://www.ssj.sk/
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5. Vyhledej státy a správně je vybarvi. Dokresli na list správně jejich vlajky: 

 

Maďarsko – žlutě 

Švédsko – modře 

Dánsko – červeně 

Itálie – zeleně 

Portugalsko – hnědě 

 

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

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cathedral_of_St._Elizabeth_in_Ko%C5%A1ice.jpg
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Slovensko -  metodika a řešení: 

 

Tabulka: 

hlavní město – Bratislava 

pohoří – Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Vihorlat, 

Malá Fatra, Velká Fatra 

vodstvo – Dunaj, Váh, Hornád, Hron, Nitra 

osobnosti – J. R. Štefánik – zakladatel 

Slovenského štátu 

E. Suchoň – hudební skladatel 

 

1. Osmisměrka – Gerlachovský štít 

 

 

2. Zajímavost: 

Na východě Slovenska leží velké město Košice, které má necelých 240 tisíc obyvatel. Toto 

město bylo vždy místem obchodování, kultury i vzdělanosti. Přirozená letecká, železniční i 

silniční spojnice mezi Ruskem, Ukrajinou a střední Evropou je průmyslovým městem 

s dlouhou historií. Centrum města má zachovalé náměstí, které je památkovou zónou. 

Navštívit můžeme odkryté podzemí a na povrchu mnoho zajímavých kulturních památek. 

Vedle zajímavé Urbanovy věže nebo památného domu Rodošto je hlavní dominantou dóm sv. 

Alžběty a kaple sv. Michaela archanděla. Jedná se o největší slovenský kostel (katedrálu). 

Návštěvníky uchvátí hlavní oltář sv. Alžběty, ale i točité schodiště. Z věže je potom 

výjimečný výhled do okolí. V noci je kostel působivě nasvícen. 

 

Košice žijí i současností. Nedaleko náměstí je veliký městský park, v roce 2011 zde bylo 

Mistrovství světa v hokeji a pro rok 2013 se staly Košice hlavním Evropským městem 

kultury. 

 

3. Vyhledej pravdivé informace v knihách nebo na internetu a zakroužkuj správné odpovědi: 

 

                                                                                ANO  NE    

Slovensko patří do Evropské unie.  B   

Platí se tu Slovenskou korunou.    O 

Tatry jsou Vysoké i Nízké.   J    

Ve Štrbském Plese je lyžařské středisko.   N    

Trenčianske Teplice jsou průmyslové město.       I 
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Hlavní město jsou Košice.      C 

Zemplinská šírava je název vodní přehrady.   E    

Tajenka: zámek Bojnice 

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

 

Dobšinská ledová jeskyně má zaledněné pouze vstupní části, kam může proudit studený 

vzduch, který ochlazuje vzduch na průměrných – 1
o
C. Dále má krasové krápníky. 

Demänovská ledová jeskyně je trvale zaledněna a vhodnými záchrannými zásahy byl 

vytvořen předpoklad pro postupný nárůst ledu. 

 

Česká jeskyně - Ledová jeskyně Naděje v okrese Česká Lípa 

 

Netopýr loví hmyz, brouky a můry. Lokalizuje je pomocí svého ultrazvuku. Pískne, a podle 

odrazu zvuku pozná, co je před ním. Zda překážka nebo potrava. 

 

5. Podle mapy. 


