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Stránky z atlasu
cíl: získat základní informace o různých zemích, zasadit je do širšího kontextu, 
pomůcky: velký společný papír/flipchart pro každou skupinu (4-6 podle počtu dětí ve třídě), psací 
potřeby (fixy), zeměpisné atlasy 
prostředí: v místnosti 
příprava před hodinou: vytisknout přílohy - slepé mapy a rozdělení rolí v týmu (pro každou skupinu 
jednu sadu) + zdroje informací (jednu sdílenou kopii pro celou třídu k umístění např. na tabuli)
věková skupina: 3. až 9. třída
časová dotace: 45 minut

Zadání aktivity (5 min):
• děti rozdělíme do skupin zhruba po 5 až 6 (podle počtu dětí vybereme celkový počet zemí, které 
budou prezentovány).
• skupinám oznámíme, že se právě staly výzkumníky, kteří budou zpracovávat profil vybrané země a 
prezentovat ho potom ostatním “kolegům”.
• výzkum je potřeba provést precizně a efektivně a je na něj limitovaný čas - proto jsou v každé 
skupině různí odborníci, kteří mají různé role a rozdělí si tak přípravu; je na každé skupině, jak si 
role rozdělí (jejich seznam, společně s odpovídajícími úkoly, dostanou na papíře do každé skupiny - 
případně se dá napsat pro všechny na tabuli před hodinou).

Aktivita (15 min):
• výzkumné skupiny dostanou čas na to vypracovat prezentaci své země. Spolupracují podle různých rolí:

o kartograf/ka - najde na jedné ze slepých map danou zemi a vybarví ji, poté překreslí její obrys na
společný flipchart

o statistici/čky - najdou v seznamech dat následující údaje: celkový počet obyvatel, počet obyvatel
hlavního města, vzdálenost od ČR (jak dlouhá je cesta letadlem z hlavního města do našeho?)

o odborník/ice na mezinárodní vztahy - s jakými zeměmi sousedí a jakých organizací je země
členem (EU, NATO…), jakým jazykem se v zemi mluví

o špión/špiónka - v seznamu zajímavostí najde zemi a pokusí se odpovědět na položenou otázku
(jediná informace, která nelze z žádných zdrojů dostupných ve třídě zjistit)

• k vypracování profilu země jsou k dispozici zeměpisné atlasy a v jednom koutě třídy (např. 
připevněné na tabuli) seznamy s různými daty o mnoha zemích (vytištěné přílohy strany 1 až 6), 
které chodí jednotliví odborníci konzultovat a přináší pak zjištěné informace zpět ke své skupině.
• skupina musí spolupracovat, aby výsledky svého bádání nějak reprezentovala na společném 
flipchartu
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Závěrečná aktivita a reflexe (25 min):
• každá výzkumná skupina dostane prostor, aby představila ostatním svou zemi.
• při tomto procesu probíhá i “odborná spekulace” - hádání: 

o nejdříve tým odhalí obrys, potom číselné údaje, potom sousedící země, hlavní město a nakonec
jazyk

o mezi každým krokem mohou ostatní hádat o jakou zemi jde…
o když už všichni vědí, o jakou zemi jde, uvede tým i “zajímavost” a svou odpověď na ni (může

hádat i zbytek třídy)

• vedeme krátkou společnou reflexi na základě několika otázek, např.:
o Uměli bychom dohromady takto společně vytvořit profil ČR?
o Co zajímavosti, bylo pro vás těžké je uhádnout - představit si je?
o  Je nějaký údaj, který vás o nějaké zemi překvapil?
o  Dozvěděli byste se rádi o nějaké zemi více? Kde si to budete zjišťovat?

→ Verze pro starší žáky - mohou pracovat bez vytištěných seznamů, atlasů apod. jen s přístupem k 
internetu a informace si zjišťovat sami. 

→ Také lze pro starší při reflexi přidat otázky více do hloubky: Jakou reálnou představu máte podle 
takto základních informací o dané zemi? Přijde Vám, že uvedené údaje by dobře charakterizovaly i ČR 
nebo je třeba něco přidat? Lze také například hovořit o seznamu jazyků - Jaký myslíte, že je rozdíl 
mezi úředním a nejrozšířenějším jazykem? apod.

→ Doporučujeme tuto aktivitu použít v situaci, kdy chceme pro třídu zasadit do kontextu zemi, ze 
které pochází některé z příchozích (nebo ve třídě již přítomných) dětí. Místo toho, aby však bylo dítě 
příliš vystavené, je aktivita koncipovaná tak, aby se hovořilo o více zemích a daly se porovnávat. 
Proto také dítě necháme případně o své zemi hovořit jen v případě, že se k tomu samo přihlásí. 
Doporučujeme vybrat kombinaci zemí, které budou pro třídu relevantní a zároveň nabídnou pestrost 
(proto jsou v seznamu zahrnuty různé světadíly a k aktuální situaci záměrně Rusko i Ukrajina).
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JEMEN
NIZOZEMÍ
RUSKO
VELKÁ BRITÁNIE 
VIETNAM 
SLOVINSKO 
PORTUGALSKO
PÁKISTÁN
BELGIE
KOLUMBIE
ALBÁNIE
NORSKO
MAROKO
SENEGAL
ČESKÁ REPUBLIKA
ETIOPIE
JORDÁNSKO
UKRAJINA
PERU
KANADA

KOLIK V ZEMI ŽIJE OBYVATEL?

31 200 000 
17 200 000 

145 800 000
68 500 000
99 000 000

2 100 000
10 100 000

229 500 000 
11 700 000

51 500 000 
2 900 000
5 500 000

37 800 000
17 700 000
10 700 000

120 800 000
10 300 000
43 200 000
33 700 000
38 400 000
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KOLIK ŽIJE OBYVATEL V HLAVNÍM MĚSTĚ?

Hanoj
Sanaa
Praha
Amsterdam
Londýn
Bogota
Kyjev
Oslo    
Amán
Tirana
Islámábád
Lima
Brusel
Rabat
Lisabon
Addis Ababa
Moskva
Lublaň
Dakar
Ottawa

5,067,352
3,181,655
1,318,085
1,165,898

9,540,576
11,344,312
3,010,209
1,071,062

2,209,584
511,559

1,198,035
11,044,607

2,109,631
1,931,930
2,986,162
5,227,794

12,640,818
286,978

3,326,001
1,422,635
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JAK DLOUHO BY TO LETADLEM TRVALO Z PRAHY DO 
TĚCHTO HLAVNÍCH MĚST?

Moskva
Lublaň 
Bogota
Rabat
Kyjev
Amán 
Lisabon 
Islámábád 
Brusel
Dakar 
Addis Ababa   
Oslo
Ottawa
Sanaa
Londýn
Hanoj
Lima 
Amsterdam 
Tirana

asi 2 hodiny 30 minut (1680 km)
asi 1 hodina (450 km)
asi 11 hodin 40 minut (9500 km)
asi 3 hodiny 25 minut (2480 km)
asi 1 hodinu 50 minut (1160 km)
asi 3 hodiny 50 minut (2750 km)
asi 3 hodiny (2240 km)
asi 6 hodin 30 minut (5060 km)
asi 1 hodinu 20 minut (700 km)
asi 6 hodin 15 minut (4860 km)
asi 6 hodin 30 minut (5090 km)
asi 1 hodinu 50 minut (1120 km)
asi 8 hodin (6340 km)
asi 6 hodin (4700 km)
asi 1 hodinu 40 minut (1030 km)
asi 10 hodin 20 minut (8 350 km)
asi 13 hodin 30 minut (11 120 km)
asi 1 hodinu 20 minut (700 km)
asi 1 hodinu 45 minut (1070 km)
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ČLENOVÉ EVROPSKÉ UNIE

ČLENOVÉ NATO
Belgie

Bulharsko
Česká republika

Dánsko
Estonsko
Kanada
Francie

Chorvatsko
Norsko

Černá hora

Itálie
Albánie

Litva
Lotyšsko

Lucembursko
Maďarsko

Severní Makedonie
Německo

Velká Británie
Nizozemsko

Polsko
Portugalsko

USA
Rumunsko

Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko

Turecko
Island

Belgie
Bulharsko

Česká republika
Dánsko

Estonsko
Finsko
Francie

Chorvatsko
Irsko

Itálie
Kypr
Litva

Lotyšsko
Lucembursko

Maďarsko
Malta

Německo
Nizozemsko

Polsko
Portugalsko

Rakousko
Rumunsko

Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
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JAKÝMI JAZYKY SE V TĚCHTO ZEMÍCH MLUVÍ?

Ruština a také Tatarština nebo Čečenština
Norština a také Sámština nebo Kvenština
Ukrajinština a také Ruština nebo Tatarština
Vietnamština a také např. jazyky Tay a Thai
Angličtina a také Francouzština nebo Inuitština
Wolofština a také Francouzština nebo Mandinka
Arabština a také Angličtina nebo Arménština
Pandžábština a také Urdština nebo Angličtina 
Španělština a také Kečuánština nebo Ajmarština
Slovinština a také Chorvatština nebo Bosenština
Portugalština a také Mirandština nebo Galicijština
Oromština a také Amharština nebo Somálština
Španělština a také jazyky Chibcha nebo Arawak
Albánština a také Řečtina nebo Arumunština
Nizozemština a také Fríština nebo Angličtina
Arabština a také Berberština nebo Francouzština
Arabština a také jazyky Mehri nebo Sokotra
Čeština a také Slovenština nebo Polština
Angličtina a také Skotština nebo Velština
Nizozemština a také Francouzština nebo Němčina

RUSKO
NORSKO
UKRAJINA
VIETNAM
KANADA
SENEGAL
JORDÁNSKO
PÁKISTÁN
PERU
SLOVINSKO
PORTUGALSKO
ETIOPIE
KOLUMBIE
ALBÁNIE
NIZOZEMÍ
MAROKO
JEMEN
ČESKÁ REPUBLIKA
VELKÁ BRITÁNIE
BELGIE

→ první uvedený jazyk je vždy ten s nejpočetnější skupinou mluvčích - ne vždy to však znamená,
že to je zároveň úřední jazyk nebo jediný úřední jazyk dané země
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ZAJÍMAVOSTI
BELGIE: Jedním z nejznámějších symbolů je socha malého chlapce v hlavním městě. Při jaké 
činnosti je chlapec vyobrazen?
PERU: Oblíbeným jídlem je tu maso ze zvířete, které je v Česku chované jen jako domácí mazlíček - 
jaké zvíře to asi je?
PÁKISTÁN: Narodil se tu nejmladší člověk, co kdy dostal Nobelovu cenu. Jaký myslíte, že byl její věk 
když cenu dostala?
UKRAJINA: Je rozlohou druhá největší země v Evropě. Kolikrát by se do ní mohla vejít Česká Republika?
VIETNAM: Je druhým největším vývozcem jedné voňavé potraviny. Která to je?
SLOVINSKO: Tradiční a oblíbená potravina se tu vyrábí pomocí zvířat, které chová hojná část 
obyvatel (jeden člověk z každých 200!). Jaká zvířata to asi jsou?
KOLUMBIE: Je to země s druhou největší přírodní rozmanitostí. Tato země samotná má více 
živočichů určité kategorie než celá Evropa a Severní Amerika dohromady. Jaká kategorie to je? 
Jedno takové zvíře je i ve státním znaku  - jaké by to mohlo být?
SENEGAL: Koná se tu každoročně jeden z nejslavnějších sportovních závodů na světě. V jakém je to 
sportu?
NORSKO: V červnu se tu odehrává pro Česko neobvyklý přírodní jev - jaký by to mohl být?
JEMEN: Platí se tu měnou zvanou rijál. Jaký by mohl název této měny mít význam a kolik korun je 
zhruba jeden rijál?
NIZOZEMÍ: Holandské narodní týmy hrají v dresech jedné výrazné barvy - jaká to je? A jaká zelenina 
byla do této národní barvy přešlechtěna v 17. století?
RUSKO: Je tu nejdelší železniční dráha na světě. Jak dlouho trvá jí vlakem celou přejet, co myslíte? 
A jak se jmenuje?
PORTUGALSKO: Kromě této země je portugalština oficiálním jazykem v dalších 9 zemích. Napadne 
vás nějaká?
KANADA: Název státu pochází z jednoho z původních irokézských jazyků. Co by mohl znamenat?
ETIOPIE: V Etiopii používají jiný kalendář než v Evropě a má 13 měsíců. Tipnete si, jaký je teď v 
Etiopii letopočet?
JORDÁNSKO: V této zemi je jeden ze sedmi divů světa - město, jehož budovy jsou vyrobené z 
neobvyklého materiálu - jaký by to mohl být? 
ALBÁNIE: Většinové náboženství v této zemi je odlišné od těch, která převládají ve všech zemích, 
které s ní sousedí - jaké náboženství to asi je?  
MAROKO: Název této země v jejím oficiálním jazyce označuje jednu světovou stranu. Která by to 
mohla být?
VELKÁ BRITÁNIE: Kromě kriketu a golfu tady má původ jeden velmi populární sport - který to asi je?
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ZAJÍMAVOSTI - ODPOVĚDI
(k použití pro vyučující)

BELGIE: Socha vyobrazuje čůrajícího chlapce
PERU: V Peru se jí maso z morčete.
PÁKISTÁN: Malale Yousafzai bylo 17 když dostala Nobelovu cenu míru.
UKRAJINA: Ukrajina se rozkládá na více než 600 000 km čtverečních a ČR by se se svými 78 000 do 
ní vešla sedm a půlkrát.
VIETNAM: Po Brazílii je na světě nejvíc vietnamské kávy.
SLOVINSKO: Slovinsko je země včelařů a vyrábí se tu proslavený med.
KOLUMBIE: V Kolumbii je pětina druhů ptáků celého světa. Ve znaku mají andského kondora.
SENEGAL: Rallye Paříž-Dakar je každoroční závod terénních vozidel.
NORSKO: Vzhledem k tomu, že je Norsko velmi blízko severního pólu, na několik dní tu v létě vůbec 
nezapadá slunce. Tomuto jevu se říká půlnoční slunce.
JEMEN: Rijál je ze španělského slova real, s významem královský/královská mince. Za jeden rijál 
bychom momentálně dostali 9 haléřů.
NIZOZEMÍ: Nizozemci hrají v oranžových dresech. Na počest Viléma Oranžského byly vyšlechtěny 
oranžové mrkve (z předchozí bílé a fialové).
RUSKO: Abyste přejeli celou Transibiřskou magistrálu, museli byste pobýt ve vlaku týden.
PORTUGALSKO: Jsou to Angola, Brazílie, Guinea-Bissau, Kapverdy, Mosambik, Rovníková Guinea, 
Svatý Tomáš a Princův ostrov, Východní Timor a Macau.
KANADA: Slovo kanata původně označovalo vesnici nebo lid.
ETIOPIE: V koptském kalendáři, který v Etiopii používají, je ekvivalentem našeho roku 2022 rok 2000.
JORDÁNSKO: Petra je město v poušti, jehož paláce jsou vytesané přímo do skály. 
ALBÁNIE: Více než polovina obyvatel v Albánii vyznává islám.
MAROKO: Al Maghreb znamená v arabštině západ. Země se totiž nachází na samém západě 
arabského světa.   
VELKÁ BRITÁNIE: Moderní podoba fotbalu vznikla v Anglii v 19. století.
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ROLE A ÚKOLY VE VÝZKUMNÉ SKUPINĚ

• Kartograf/ka - najdi na jedné ze slepých map vaši zemi a vybarvi jí, poté překresli a 
zvětši její obrys na společný papír

• Statistici/čky - najděte v seznamech dat následující údaje: celkový počet obyvatel, 
počet obyvatel hlavního města, vzdálenost od ČR (jak dlouhá je cesta letadlem z 
hlavního města do našeho?); výsledky zapište na společný papír

• Odborník/ice na mezinárodní vztahy - najdi s jakými zeměmi vaše země sousedí 
a jakých organizací je členem (EU, NATO…), dále také jakým jazykem nebo jazyky se v 
této zemi mluví;výsledky zapište na společný papír

• Špión/špiónka - v seznamu zajímavostí najdi vaši zemi a pokus se odpovědět na 
položenou otázku; když odpověď nebudeš vědět, poraď se s týmem a tipněte si
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Použité zdroje:
• počet obyvatel (údaj z dubna 2022):

o https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard

• počet obyvatel hlavních měst (údaj z dubna 2022):
o https://worldpopulationreview.com/
o jako zdroj také používají statistiky OSN World population review

• kalkulátor nejkratších vzdáleností různými dopravními prostředky:
o https://www.distance.to/

• mapy
o https://www.naturalminevita.sk/portal/mapy/afrika-slepa-mapa-afriky/
o https://www.purposegames.com/no/game/staty-asie-poznavacka


