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DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 

 
Výstup číslo 16 

  
 

Téma vyučovací jednotky:  ZEMĚPIS „Státy severní Evropy“ 

1. Vyznačte na slepé mapě Dánsko, Island, Švédsko, Norsko a Finsko. 

1 

2. Finsko je jedna ze severských zemí. Je známa také pod názvem „země tisíce jezer“. Na 
obrázcích jsou typické produkty tohoto státu. Vaším úkolem je pojmenovat je. 

2                     T _ _ _ F _ _ Y  N _ _ _ _ 

3                     S _ U _ _    

                                                 
1 Zdroj obrázku: http://skolnivyuka.ic.cz/Zemepis/8.trida/Evropa.htm 
2 Zdroj obrázku: http://www.obchod.nokia.cz/TextAdmin/images/Recenze/nokia_n97_1.jpg 
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3. Spojte vlajky s názvy států 

NORSKO 

ŠVÉDSKO 

DÁNSKO 

FINSKO 

ISLAND 

 

4. Doplňte věty pomocí nápověd

(železné rudy, plyn, ropa, hokej, 

Ve Švédsku se nalézají bohatá ložiska __________ _____ . Švédskou doménou je 
taktéž výroba nákladních vozů Scania a produkce nejbezpečnějších osobních _
světě značky Volvo a SAAB, který vyrábí i stíhací letouny Gripen
nábytkářskou a designérskou firmu IKEA. _____ a _____ jsou 
především Dánska a Norska, které je těží na věžích v
patří mezi světové mocnosti v 

Ve Finsku a Švédsku je velmi populární, stejně jako v
Obě země patří do velké šestky tohoto sportu.

 

                                                                                
3 Zdroj obrázku: http://files.sauna-saunovani.webnode.cz/200000016
4 Zdroj obrázků: http://www.statnivlajky.cz/kontinent/evropa
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 a hlavních měst. 

 

STOCKHOLM

 

REJKJAVÍK

 

 

HELSINKI

4 

KODAŇ

Doplňte věty pomocí nápověd. 

(železné rudy, plyn, ropa, hokej, automobilů, letadla) 

Ve Švédsku se nalézají bohatá ložiska __________ _____ . Švédskou doménou je 
taktéž výroba nákladních vozů Scania a produkce nejbezpečnějších osobních _

SAAB, který vyrábí i stíhací letouny Gripen. Zcela jistě znáte 
nábytkářskou a designérskou firmu IKEA. _____ a _____ jsou nerostným bohatstvím 
především Dánska a Norska, které je těží na věžích v Severním a Norském moři. Norsko též 

 oblasti rybolovu. 

je velmi populární, stejně jako v České republice, lední _____ . 
Obě země patří do velké šestky tohoto sportu. 

                                                                                
saunovani.webnode.cz/200000016-ac5f7ad592/verejna-

http://www.statnivlajky.cz/kontinent/evropa 

Základní škola praktická, Úštěk, 1. máje 59, příspěvková organizace 

 

STOCKHOLM 

REJKJAVÍK 

OSLO 

HELSINKI 

KODAŇ 

Ve Švédsku se nalézají bohatá ložiska __________ _____ . Švédskou doménou je 
taktéž výroba nákladních vozů Scania a produkce nejbezpečnějších osobních __________ na 

. Zcela jistě znáte 
nerostným bohatstvím 

Severním a Norském moři. Norsko též 

České republice, lední _____ . 

                                                                         
-041.jpg 
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5. Pracujte s učebnicí a internetem. V jaké severské zemi byste našli tyto přírodní scenérie? 

Nápověda: země je ostrovem. 

5 6
 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Helcl, DiS. 
 
 

                                                 
5 Zdroj obrázku: http://www.ibtravel.cz/files/sluzby/isl/big/White-Island-28766-20-lge.jpg 
6 Zdroj obrázku: http://jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/pict/20.jpg 


