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Anotace: 

Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku.  

Zdroj textu: vlastní   

 

 



Slovenská republika                           Doplňuj neúplné věty, vyřeš si křížovku s tajenkou, pracuj s mapkou. 

Slovenská republika sousedí s ___ státy. Na jihu sousedí s  __________________, na východě sousedí s ____________________, na severu  

sousedí s ___________________ , na západě sousedí s _______________________ a na jihozápadě sousedí s __________________________.  

Slovenská republika vznikla _________________ po rozdělení ______________________. Na Slovensku se bez potíží dorozumíme česky.  

Vysvětli proč: _____________________________________________________________. Hlavním městem Slovenské republiky je město  

_____________________.  Slovensko je členem ___________ a __________. 

Území Slovenska je převážně __________________. V části Karpat, které se nazývají ___________________ leží  

nejvyšší hora Slovenska _______________________ , která měří ____________ m.n.m. Na Slovensku se rozprostírají dvě rozsáhlé nížiny  

______________________________ a _______________________________. Jedna z těchto nížin byla pojmenována podle řeky protékající  

touto oblastí. Je to řeka______________. Tato řeka tvoří část přirozené hranice s ___________________. Nejdelší slovenskou řekou je _______.  

Na této řece byla vybudována rozsáhlá vodní nádrž _____________________________. V nížinách Slovenska se pěstují _____________  

rostliny, jako _______________________________________________. Na horských loukách se pasou _____________________. Slovensko je  

zemí, do které směřují mnozí turisté. Proč? _________________________________________________________________________________. 

Turisté mohou zahlédnout na horských úbočích ___________________ a _______________. Turisté taktéž směřují do oblíbených slovenských  

lázní s termálními  prameny.  Jsou to _____________________________________________________.  

 

 

 



Tato křížovka tě seznámí s dvěma slovenskými slovy. Rozumíš jejich významu? 

 

 

 

 

1.    …  Bystrica- město ležící na řece Hron. 

 

    *      
 

 

2.    Bílé   …- pohoří tvořící přirozenou hranici s Českou republikou. 

 

    *      
 

 

3.    Znáš slovenské slovo  BOCIAN? nápověda:   -  bílý,   -  černý 

 

    *      
 

 

4.     Město, které je „bránou“ do Vysokých Tater.  

 

    *      
 

 

 

 

          
 

 

5.    Východoslovenské město- blízko maďarských hranic. 

 

    *      
 

 

6.    Vysoké hory- jinak. 

 

    *      
 

 

7.    Sýr vyrobený z ovčího mléka. 

 

    *      
 

 

8.    Nejmohutnější slovenská řeka. 

 

    *      
 

 

9.    Kamzík = horská …. 

 

10.   Symbolem přístavního města je – obrázek… 

 

11.    Zemplínská …. – název přehrady na východě Slovenska. 

 

    *      

          

    *      

          

    *      
 



 

Slovenská republika                           Doplňuj neúplné věty, vyřeš si křížovku s tajenkou, pracuj s mapkou. 

Slovenská republika sousedí s _5_ státy. Na jihu sousedí s  _Maďarskem__, na východě sousedí s _Ukrajinou___, na severu  

sousedí s _Polskem__ , na západě sousedí s _Českou republikou____ a na jihozápadě sousedí s _Rakouskem___.  

Slovenská republika vznikla _1. ledna 1993___ po rozdělení _Československa____. Na Slovensku se bez potíží dorozumíme česky.  

Vysvětli proč: _Spoustu let jsme žili ve společném státě.___. Hlavním městem Slovenské republiky je město  

__Bratislava____.  Slovensko je členem _NATO___ a __EU_____. 

Území Slovenska je převážně _hornaté____. V části Karpat, které se nazývají _Vysoké Tatry___ leží  

nejvyšší hora Slovenska Gerlachovský štít___ , která měří _2655 m.n.m. Na Slovensku se rozprostírají dvě rozsáhlé nížiny  

_Podunajská nížina_______ a __Východoslovenská nížina______. Jedna z těchto nížin byla pojmenována podle řeky protékající  

touto oblastí. Je to řeka_Dunaj____. Tato řeka tvoří část přirozené hranice s __Maďarskem____. Nejdelší slovenskou řekou je _Váh__.  

Na této řece byla vybudována rozsáhlá vodní nádrž _Liptovská Mara_______. V nížinách Slovenska se pěstují _teplomilné_  

rostliny, jako ovoce, zelenina, pšenice a kukuřice_____. Na horských loukách se pasou _ovce a krávy_______. Slovensko je  

zemí, do které směřují mnozí turisté. Proč? _Turisté obdivují krásy vysokých hor- Nízkých a Vysokých Tater__________________. 

Turisté mohou zahlédnout na horských úbočích _kamzíky_____ a _sviště___. Turisté taktéž směřují do oblíbených slovenských  

lázní s termálními  prameny.  Jsou to __Piešťany a Trenčianské Teplice___________________.  

 

 



 

Tato křížovka tě seznámí s dvěma slovenskými slovy. Rozumíš jejich významu? 

 

 

 

1.    …  Bystrica- město ležící na řece Hron. 

 

    *B Á N S K Á 
 

 

2.    Bílé   …- pohoří tvořící přirozenou hranici s Českou republikou. 

 

   K *A R P A T Y 
 

 

3.    Znáš slovenské slovo  BOCIAN? nápověda:   -  bílý,   -  černý 

 

    *Č Á P    
 

 

4.     Město, které je „bránou“ do Vysokých Tater.  

 

P O P R *A D     
 

 

 

 

          
 

 

5.    Východoslovenské město- blízko maďarských hranic. 

 

K O Š I *C E     
 

 

6.    Vysoké hory- jinak. 

 

 V E L *E H O R Y  
 

 

7.    Sýr vyrobený z ovčího mléka. 

 

   B *R Y N Z A  
 

 

8.    Nejmohutnější slovenská řeka. 

 

   D *U N A J   
 

 

9.    Kamzík = horská …. 

 

10.   Symbolem přístavního města je – obrázek… 

 

11.    Zemplínská …. – název přehrady na východě Slovenska. 

 

  K O *Z A     

          

    *K O T V A  

          

 Š Í R *A V A    
 


