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Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po Evropě – Švýcarsko, Itálie 

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 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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_______________________________________ 
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_______________________________________ 

Pohoří 

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Vodstvo 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Zajímavosti 

_______________________________________

_______________________________________
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_______________________________________ 

Významné osobnosti a jejich obor 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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1. Doplňte do textu vynechaná slova z nápovědy: 

 

Hora na obrázku je drsný alpský vrchol 

Matterhorn (ve Francii nazývaný 

________________________). V překladu jde o 

horn (roh) a slovo matte je louka. Nachází se na 

hranici Švýcarska a Itálie. Se svou výškou 

__________  metrů nepatří mezi nejmenší 

vrcholy, určitě není ani nejvyšší, ale rozhodně 

zažil nejvíc dramatických výstupů 

v _____________. Už jen jeho 

_________________ vzbuzuje obrovský 

respekt. Do dnešního dne má něco kolem 500 

lidských obětí. Mnoho horolezců podcenilo 

____________________ (přizpůsobení se podmínkám) anebo byli nešťastnou náhodou zabiti 

často padajícím ___________________. Pokud se na této hoře zabloudí, je to další velmi 

nebezpečný problém. Dalším nebezpečím jsou i nečekané a velmi rychlé změny 

_____________________. Pro výstup je jednou z nejtěžších v ______________, možná i na 

světě. V roce 1865 byl poprvé dobyt výpravou ze švýcarské strany anglickou výpravou, 

vzápětí i italskou.  Byl to ale už osmnáctý pokus o zdolání velikána. 

________________strana byla zdolána o mnoho let později – až v roce 1931. 

 

nápověda: Evropě, 4480, Alpách, aklimatizaci, Mont Cervin, počasí, Jižní, silueta, kamením 

 

Jak se hora nazývá francouzsky? ________________________________________________ 

Která výprava horolezců byla na vrcholu první? 

___________________________________________________________________________ 

Jaký je výškový rozdíl mezi Matterhornem a nejvyšší horou Evropy? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Zajímavost: 

Švýcarské hodinky 

Švýcarsko vyniká mnoha výrobky, přesto švýcarské hodinky jsou zřejmě nejznámější. Zdejší 

hodináři jsou velmi pečliví, a pokud zde některé z místních značek koupíte, budou se 

vyznačovat skvělým zpracováním a kvalitou součástek. Věřili byste, že na výrobu 
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náramkových hodinek si musí hodinář vymezit 200 nebo dokonce až 2000 hodin práce! 

(Zkuste si rychle na řádek dole vypočítat, kolik je to dní práce: 

____________________________________________________________________) 

Hodinky sice nejsou nejlevnější, ale řekněte sami, zda si za svou titěrnou práci hodinář 

nezaslouží velkou výplatu. 

 

 Pokuste se zjistit, proč se říká „Byl přesný jako švýcarské hodinky!“  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Co to znamená? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Které další výrobky Švýcarsko nabízí? Uveď značku a o jaký výrobek se jedná. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Zajímavost pro zvídavé žáky: 

Snad každý ví, že pizza – velmi 

oblíbené evropské a dnes už i americké 

jídlo – pochází z Itálie. Podívej se do 

kuchařky nebo na www.recepty.cz či 

www.freestylepizza.cz a napiš 

nejzajímavější recept na pizzu. 

Požádej potom rodiče a zkuste si 

takovou pizzu doma udělat. Na každou 

pizzu totiž není nutná velká pec. O své 

zážitky při jejím společném pojídání se 

můžeš s ostatními spolužáky podělit. 

 

http://www.recepty.cz/
http://www.freestylepizza.cz/
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4a) Najdi a vyznač na mapě Evropy města v nabídce.  

4b) Přes které země pojedeš, pokud budeš chtít jet z jednoho do druhého (vyber 

libovolné dvojice pro čtyři cesty). 

4c) Vyznač cestu tak, aby se cestovatel zastavil ve významném městě nebo na zajímavém 

místě Evropy. 

 

nabídka: Barcelona, Kyjev, Oslo, Bern, Benátky, Reykjavik, Štrasburk, Porto, Marseille, 

Košice, Kodaň, Soluň 
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1. cesta z ______________________________ do __________________________________ 

přes ________________________________, protože ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

doporučené dopravní prostředky 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. cesta z ______________________________ do __________________________________ 

přes ________________________________, protože ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

doporučené dopravní prostředky 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. cesta z ______________________________ do __________________________________ 

přes ________________________________, protože ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

doporučené dopravní prostředky 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. cesta z ______________________________ do __________________________________ 

přes ________________________________, protože ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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doporučené dopravní prostředky 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Použitý obrazový materiál: 

SHEBS Stan. Cs.wikipedie.org [online]. 2005_04_29 [cit. 2013_04_07]. Obrázek dostupný 

pod licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matterhorn-

600px.jpg 

CAPELLO Valerio [online]. Cs.wikipedie.org [online]. 2009_05_06 [cit. 2013_04_07]. 

Obrázek dostupný pod licencí Creative Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eq_it-na_pizza-margherita_sep2005_sml.jpg 

 

Doporučené internetové zdroje: 

www.svycarsko.com 

www.swissworld.cz 

www.mojesvycarsko.com 

www.ocestovani.cz/svycarsko 

www.italie-pruvodce.cz 

www.euroskop.cz 

cs.wikipedie.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matterhorn-600px.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Matterhorn-600px.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eq_it-na_pizza-margherita_sep2005_sml.jpg
http://www.svycarsko.com/
http://www.swissworld.cz/
http://www.mojesvycarsko.com/
http://www.ocestovani.cz/svycarsko
http://www.italie-pruvodce.cz/
http://www.euroskop.cz/
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Švýcarsko, Itálie – metodika a řešení: 

Tabulka Švýcarsko 

Hlavní město – Bern 

Pohoří – Švýcarské Alpy 

Vodstvo – řeky Rhein, Rhóne, Aare, Inn a Tessin, Bodenské jezero, jezero Lago Maggiore 

Zajímavost – hlavní evropské sídlo OSN, nejdelší horský ledovec Groser Aletschgletscher, 

nejvýše položená železnice, Ženevský vodotrysk 

Významná osobnost – A. Piccard (fyzik), R. Federer (tenista), J. P. Vaucher (botanik) 

 

Tabulka Itálie 

Hlavní město – Řím 

Pohoří – Italské Alpy, Apeniny 

Vodstvo – jezera Lago di Garda, Lago di Como, řeky Pád, Arda, Parma 

Zajímavost – činná sopka Etna, římské památky (Koloseum ad.), Benátky (vodní kanály), 

Šikmá věž v Pise 

Významná osobnost – Galileo Galilei (vědec), Leonardo da Vinci (vědec), A. Petacchi 

(cyklista), Bud Spencer (filmový herec) 

 

1. Doplňte do textu vynechaná slova z nápovědy: 

Hora na obrázku je drsný alpský vrchol Matterhorn (ve Francii nazývaný Mont Cervin). 

V překladu jde o horn (roh) a slovo matte je louka. Nachází se na hranici Švýcarska a Itálie. 

Se svou výškou 4480 metrů nepatří mezi nejmenší vrcholy, určitě není ani nejvyšší, ale 

rozhodně zažil nejvíc dramatických výstupů v Alpách. Už jen jeho silueta vzbuzuje obrovský 

respekt. Do dnešního dne má něco kolem 500 lidských obětí. Mnoho horolezců podcenilo 

aklimatizaci (přizpůsobení se podmínkám) anebo byli nešťastnou náhodou zabiti často 

padajícím kamením. Pokud se na této hoře zabloudí, je to další velmi nebezpečný problém. 

Dalším nebezpečím jsou i nečekané a velmi rychlé změny počasí. Pro výstup je jednou 

z nejtěžších v Evropě, možná i na světě. V roce 1865 byl poprvé dobyt výpravou ze švýcarské 

strany anglickou výpravou, vzápětí i italskou.  Byl to ale už osmnáctý pokus o zdolání 

velikána. Jižní strana byla zdolána o mnoho let později – až v roce 1931. 

 

otázky: 

1. Mont Cervin 

2. anglická výprava 

3. 330 metrů 

 

2. Značky švýcarských výrobků: 

Rolex, Omega, Baume a Mercier, Blancpain, Swatch – hodinky 

Victorinox – otevírací nože 

Davidoff – doutníky, cigarety, káva 

bonbony, čokoláda 

Ricola – čaje a bonbony ze 13 bylin rostoucích v Alpách 

Switcher – oblečení 

3. a 4. úkol – Individuální hodnocení úkolů. 


