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Anotace: 

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

Zdroj textu: vlastní   

 

 



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

 

Historicky je dnešní podoba Německa datována až do roku 1990, kdy se tzv. „východní“ a „západní“ Německo sjednotilo v jeden velký stát.  

Nyní je Německo druhým nejlidnatějším státem v _____________. Žije zde přes   * 8     18    80    milionů obyvatel.                                                    

Německo je náš    * východní     západní     soused. Úředním jazykem je zde ______________. Hlavním městem Německa je _____________.  

Na severu území Německa se rozkládají ________________.  Na severu území se nachází velké množství jezer. Pokus se svými slovy vysvětlit  

jejich vznik: _______________________________________________________________________________________________________. 

Jih území je ________________. Podél hranic s Českou republikou jsou to pohoří  ___________________ a ____________________. Jižní část  

Německa zaujímají velehory ____________, které tvoří přirozenou hranici s dvěma zeměmi _________________ a ____________________.  

Z České republiky teče přes Německo řeka ___________, která ústí do _______________________. Nejprůmyslovější oblastí Německa protéká  

řeka _____, do které se vlévá jeho pravý přítok řeka __________. Na jihu území je největším tokem řeka __________. Nížinný povrch na severu  

území umožnil budování říčních ____________. Na řece Labi leží velký přístav ____________. Německo je hospodářsky _________________  

evropským státem. Německo má bohaté zásoby ______________________________. Německo je známé svou výrobou  

____________________________________________. Zemědělci pěstují __________________________________________. Spolková  

republika Německo je velmoc, která ovlivňuje hospodářství a politiku v Evropě. Je významným členem ____________ a ______. Vysoká životní  

úroveň láká do země mnoho ____________.   

 

 



Vyluštěním této křížovky se dozvíš, jak se německy řekne Německo.  

 

 

 

 

1.   Velké jezero na hranici s Švýcarskem a Rakouskem. 

 

    *      
 

 

2.    Západní a východní Berlín oddělovala mohutná … 

 

    * Ď     
 

 

3.    Řeka tekoucí z Německa do Černého moře. 

 

    *      
 

 

4.    Německo je významným členem… 

 

    *      
 

 

5.   Nejvyšší hora Německa…2963 m.n.m. 

 

    *      
 

 

6.   Stejně jako v České republice se i v Německu pěstuje … 

 

    *      
 

 

7.   Německo má 16 …. zemí. 

 

 S   *    Ý  
 

 

8.   Řeka, na níž leží město s největším letištěm v zemi. 

 

    *      
 

 

9.   Severní soused s Německem. 

 

    *      
 

 

10.  Značka německého auta. 

 

 

  A  *      

          

          

          

          
 



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

 

Historicky je dnešní podoba Německa datována až do roku 1990, kdy se tzv. „východní“ a „západní“ Německo sjednotilo v jeden velký stát.  

Nyní je Německo druhým nejlidnatějším státem v Evropě. Žije zde přes   * 8     18    80    milionů obyvatel.                                                    

Německo je náš    * východní     západní     soused. Úředním jazykem je zde němčina. Hlavním městem Německa je Berlín.  

Na severu území Německa se rozkládají nížiny.  Na severu území se nachází velké množství jezer. Pokus se svými slovy vysvětlit  

jejich vznik: Jezera z podstatné části vznikla činností ledovců. 

Jih území je hornatý. Podél hranic s Českou republikou jsou to pohoří  Krušní hory a Šumava. Jižní část  

Německa zaujímají velehory Alpy, které tvoří přirozenou hranici s dvěma zeměmi Švýcarskem a Rakouskem.  

Z České republiky teče přes Německo řeka Labe, která ústí do Severního moře. Nejprůmyslovější oblastí Německa protéká  

řeka Rýn, do které se vlévá jeho pravý přítok řeka Mohan. Na jihu území je největším tokem řeka Dunaj. Nížinný povrch na severu  

území umožnil budování říčních průplavů. Na řece Labi leží velký přístav Hamburk. Německo je hospodářsky vyspělým 

evropským státem. Německo má bohaté zásoby hnědého a černého uhlí. Německo je známé svou výrobou  

aut, lodí a letadel. Zemědělci pěstují chmel, brambory, obiloviny, ovoce a zeleninu. Spolková  

republika Německo je velmoc, která ovlivňuje hospodářství a politiku v Evropě. Je významným členem NATO a EU. Vysoká životní  

úroveň láká do země mnoho cizinců.   

 

 



Vyluštěním této křížovky se dozvíš, jak se německy řekne Německo.  

 

 

 

 

1.   Velké jezero na hranici s Švýcarskem a Rakouskem. 

 

  B O *D A M S K É 
 

 

2.    Západní a východní Berlín oddělovala mohutná … 

 

   Z *E Ď     
 

 

3.    Řeka tekoucí z Německa do Černého moře. 

 

   D *U N A J   
 

 

4.    Německo je významným členem… 

 

  N A *T O     
 

 

5.   Nejvyšší hora Německa…2963 m.n.m. 

 

 Z U G *S P I T Z E 
 

 

6.   Stejně jako v České republice se i v Německu pěstuje … 

 

    *CH M E L   
 

 

7.   Německo má 16 …. zemí. 

 

 S P O *L K O V Ý CH 
 

 

8.   Řeka, na níž leží město s největším letištěm v zemi. 

 

 M O H *A N     
 

 

9.   Severní soused s Německem. 

 

  D Á *N S K O   
 

 

10.  Značka německého auta. 

 

 

  A U *D I     

          

          

          

          
 


