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Anotace: 

Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty, rozhodují se pro správnou možnost a vyřeší si křížovku.  

Zdroj textu: vlastní   

 

 



Rakousko                           Doplňuj neúplné věty, *rozhodni se pro správnou možnost, vyřeš si křížovku s tajenkou, pracuj s mapkou. 

 

 

Rakousko je náš * jižní - severní soused. Rakousko spolu s Českem a dalšími zeměmi bylo v minulosti součástí velkého soustátí zvaného  

____________________________. Toto soustátí zaniklo v roce *  1848     1918     1938.     Rakousko je neutrální zemí, což znamená  

*     je členem NATO                   je členem jiného vojenského spolku          není členem NATO ani jiného vojenského spolku. Rakousko je  

členem ______. Úředním jazykem je zde _______________. Hlavním městem Rakouska je _____________________. Většinu území Rakouska  

pokrývají ______________________________. Na východě Rakouska se rozprostírá __________________ . Celá třetina povrchu Rakouska je  

porostlá ____________. Rakouskem protéká velká řeka ________________, která dále teče na _______________________. Tato řeka je  

využívána pro __________________ dopravu. Na této řece leží průmyslové město __________________. Zemědělství se daří pouze v okolí  

_____________. Pěstuje se zde ______________________________. V podhorských oblastech jsou pastviny pro ________________________. 

Obrovskou plochu lesů využívá ___________________________________ průmysl. Většinu surovin musí tento hospodářsky významný stát 

*    vyvážet     dovážet.  Poblíž města Salcburk se těží _____________. Horské toky s prudce tekoucí vodou jsou vhodné pro výrobu  

_______________________ ve vodních ___________________________.  

 

 

 

 



Vyluštěním této křížovky se dozvíš název nejvyšší hory Rakouska.                           

 

 

1.      Významné rakouské město. 

 

    *   Z   
 

 

2.     Jméno rakouské císařovny  …..   Terezie. 

 

    *      
 

 

3.     V Rakousku se narodil hudební genius W. A.    ….. 

 

    *      
 

 

4.     Třetinu území Rakouska pokrývají …. 

 

    *      
 

 

5.      V Rakousku se těží. 

 

    *      
 

 

 

 

    *G      
 

 

6.      Turisty do Rakouska lákají velehory … 

 

    *      
 

 

7.       Rakouský soused na jihu. 

 

    *       
 

 

8.      Jakou řečí se domluvíš v Rakousku. 

 

    *      
 

 

9.     Rakousko tvoří 9 …….. zemí. 

 

10.    Která řeka v Rakousku je využívána pro lodní dopravu? 

 

11.    Průmyslové město ležící na Dunaji.  

 

12.    V Rakousku se pěstuje mimo jiné i vinná … 

 

 

    *      

          

    *      

          

    *      

          

    *      

          
 



Rakousko                           Doplňuj neúplné věty, *rozhodni se pro správnou možnost, vyřeš si křížovku s tajenkou, pracuj s mapkou. 

 

 

Rakousko je náš * jižní - severní soused. Rakousko spolu s Českem a dalšími zeměmi bylo v minulosti součástí velkého soustátí zvaného  

habsburská monarchie. Toto soustátí zaniklo v roce *  1848     1918     1938.      Rakousko je neutrální zemí, což znamená  

*     je členem NATO                   je členem jiného vojenského spolku          není členem NATO ani jiného vojenského spolku. Rakousko je  

členem EU. Úředním jazykem je zde němčina. Hlavním městem Rakouska je Vídeň. Většinu území Rakouska  

pokrývají velehory Alpy. Na východě Rakouska se rozprostírá nížina . Celá třetina povrchu Rakouska je  

porostlá lesy. Rakouskem protéká velká řeka Dunaj, která dále teče na Slovensko. Tato řeka je  

využívána pro lodní dopravu. Na této řece leží průmyslové město Linec. Zemědělství se daří pouze v okolí  

Vídně. Pěstuje se zde zelenina, ovoce, vinná réva. V podhorských oblastech jsou pastviny pro hospodářská zvířata. 

Obrovskou plochu lesů využívá dřevozpracující průmysl. Většinu surovin musí tento hospodářsky významný stát 

*    vyvážet     dovážet.  Poblíž města Salcburk se těží sůl. Horské toky s prudce tekoucí vodou jsou vhodné pro výrobu  

elektrické energie ve vodních elektrárnách.  

 

 

 

 



Vyluštěním této křížovky se dozvíš název nejvyšší hory Rakouska.                           

 

 

1.      Významné rakouské město. 

 

    *G R A Z   
 

 

2.     Jméno rakouské císařovny  …..   Terezie. 

 

  M A *R I E    
 

 

3.     V Rakousku se narodil hudební genius W. A.    ….. 

 

   M *O Z A R T  
 

 

4.     Třetinu území Rakouska pokrývají …. 

 

  L E *S Y     
 

 

5.      V Rakousku se těží. 

 

    *S Ů L    
 

 

 

 

    *G      
 

 

6.      Turisty do Rakouska lákají velehory … 

 

   A *L P Y    
 

 

7.       Rakouský soused na jihu. 

 

  S L *O V I N S K O 
 

 

8.      Jakou řečí se domluvíš v Rakousku. 

 

N Ě M E *C K Y    
 

 

9.     Rakousko tvoří 9 …….. zemí. 

 

10.    Která řeka v Rakousku je využívána pro lodní dopravu? 

 

11.    Průmyslové město ležící na Dunaji.  

 

12.    V Rakousku se pěstuje mimo jiné i vinná … 

 

 

S P O L *K O V Ý CH  

          

  D U *N A J    

          

 L I N *E C     

          

    *R É V A   

          
 



 


