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PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH PLAVEB  

 

Obsahový cíl: 

 

Studenti získají povědomí o příčinách zámořských plaveb a rozvoji vědy a techniky.  

 

 

Jazykový cíl: 

 

Studenti se naučí novou slovní zásobou a budou schopni dle vzoru formulovat 

jednoduché věty. 

 

 

Slovní zásoba: 

 

drahý kov, vzácné zboží, nedostatek, šíření, věda, vývoz, dovoz, rozvíjet, zboží, vznikat, 

kámen, železo, zlato, stříbro, hedvábí, sklo, drahokam, porcelán, věda, židle, sever, jih, 

východ, západ, kulatý míč, kompas, mapy, dalekohled 

 

Jazykové struktury: 

… a proto …, protože…, ...kdyby nebyl … , nebyly by ...
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     východ 

 

PŘÍČINY ZÁMOŘSKÝCH PLAVEB 

  Důležitá klíčová slova 

1. Zakroužkujte, co je pravda 

drahý kov = kámen, železo, zlato, 

stříbro 

vzácné zboží = hedvábí, sklo, 

židle, porcelán, počítač 

nedostatek = málo, hodně 

šíření = méně, více 

věda = matematika, spaní, fyzika, 

zeměpis, vaření   

 

vývoz = export, import 

dovoz = export, import 

rozvíjet (rozvoj) = být lepší, být 

horší  

zboží = zvířata na prodej, věci na 

prodej 

vznikat (vznik) = být nový, být 

starý, být velký  

  2. Příčiny (důvody) zámořských plaveb 

Stará cesta do Indie a na Blízký východ byla problematická, a proto lidé hledali cestu 

novou.  

Evropané věřili, že země je kulatá, a proto ji můžeme obeplout. V Evropě byl nedostatek 

vzácného zboží a drahých kovů, a proto potřebovali najít novou cestu do Indie a na 

Blízký východ. Rozvíjela se věda, a proto vynalezli kompas, mapy a astronomické 

přístroje. Rozvíjela se také technika, a proto se stavěly nové a lepší lodě. V Evropě 

vyráběli hodně zboží, a proto potřebovali nový vývoz. Vznikala nová námořní centra, a 

proto mohli vyplout ze Španělska a Portugalska.  

Pomůcka: 

 

 

 

 

 

 

kámen 

 

 

 

 

železo zlato stříbro hedvábí  
 

sklo drahokam porcelán věda 

 

 

židle 

 

 

 

 

 

kulatý míč kompas mapy dalekohled 

(astronomický 

přístroj) 

sever 

jih 
západ 
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Důvod   Důsledek   Důvod   Důsledek 

O →→A PROTO →→  O    PROTOŽE O →→→→→  O 

 

 

 

 

Důvod (příčina) Důsledek 

 

• Rozvoj vědy 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vynález kompasu 

 

 

 

 

 

 

3. Napište, proč mořeplavci vypluli na zámořské plavby. Protože… 

Protože stará cesta do Indie byla problematická. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

4. Co by se stalo, kdyby…? Utvořte dalších 5 vět. Použijte tabulku. 

Kdyby v Evropě nebyl kompas, nebyly by zámořské plavby. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5. Vymyslete 6 vět o zámořských plavbách a objevech.  

Kdyby Kolumbus neobjevil Ameriku, nebyly by v Evropě brambory. 

Kdyby Kolumbus neobjevil Ameriku,.............................................................. 

Kdyby....................................................................................................... 

Kdyby........................................................................................................ 

Kdyby........................................................................................................ 

Kdyby........................................................................................................ 

Kdyby........................................................................................................ 

Země je kulatá, 

a proto ji 

můžeme 

obeplout. 

Protože je země 

kulatá, můžeme ji 

obeplout. 
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