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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu Dánsko, Finsko, Island v hodině, ale i 
při domácí přípravě.  Pracovní list lze také využít k samostatné práci, 
která je zaměřena na práci s geografickými zdroji. 
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Regionální zeměpis světadílů. Praha: Nakladatelství ČGS, 2003. ISBN 80-86034-43-7. 
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DÁNSKO, FINSKO, ISLAND 
(geografické cvičení) 

 
1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Severní moře, Skagerrak, Kattegat, Jutský poloostrov, ovy.: Fyn, Sjaelland, 

Bornholm, Alandy. Finský záliv, Botnický záliv, Atlantský oceán, Grónské moře, o. 

Surtsey. 

 

Povrch: Finská jezerní plošina, sopka Hekla 1491 m n. m.  

 

Vodstvo: jezera: Saimaa (Finská jezerní plošina), Inari. ř. Kemijoki (F), ledovec Vatnajökull (I). 
 
 
Sídla: Reykjavík, KØBENHAVEN (Kodaň), Aalborg, Skagen, Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, 

Rovaniemi. 

 

Další: Laponsko 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=udkzhXW6p3BZlM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fnoel.feld.c
vut.cz%2F~horcik%2Fisland%2F&docid=AqO-
exj46qlPiM&imgurl=http%3A%2F%2Fnoel.feld.cvut.cz%2F~horcik%2Ficeland%2FIceimg%2FICEMAPR1.JPG&w=1100&h=770&ei=4OAFU70Z
k4GEB4vBgMAO&zoom=1&iact=rc&dur=1641&page=1&start=0&ndsp=15&ved=0CGgQrQMwBg 
 
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=NJbVzYR4hDbgFM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmapasveta
.info%2Fevropa%2Fdansko_mapa_pol.html&docid=dty9I05K_L94CM&imgurl=http%3A%2F%2Fmapasveta.info%2Fevropa%2Fimages%2Fde
nmark_pol99.jpg&w=1406&h=1154&ei=HeEFU5vCIsurhAfGo4GICg&zoom=1&iact=rc&dur=438&page=1&start=0&ndsp=18&ved=0CGMQr
QMwAw 
 
http://www.google.cz/imgres?hl=cs&biw=1280&bih=603&tbm=isch&tbnid=WZhT4OLy7JYFHM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvijestigoril
a.jutarnji.hr%2Fgorilopedija%2Flifestyle%2Fputovanja%2Ffinska_karta_finske_autokarta_zemljovid&docid=J9CB8rQ1TZ9eiM&imgurl=http
%3A%2F%2Fwww.ezilon.com%2Fmaps%2Fimages%2Feurope%2FFinland-physical-
map.gif&w=1047&h=1900&ei=uOEFU4GtFIGjhgetw4DICQ&zoom=1&iact=rc&dur=547&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CIwBEK0DMBI 

 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 
 
A – N Surtsey leží u jižního pobřeží Islandu. 
A – N Největší ledovec severní Evropy je na Islandu. 
A – N Skagerrak je součástí Severního moře. 
A – N Kodaň leží na ostrově Fyn. 
A – N Rovaniemi leží za severním polárním kruhem. 
A – N Převážnou část Finska tvoří roviny. 
A – N Nejvíce sídel na Islandu se nachází na severním pobřeží. 
A – N Laponsko je součástí i Ruska. 
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2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 32 (26 Dánsko), prohlédni si 
také důkladně obrázky na straně 33 (27 Dánsko) a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Které národnostní menšiny žijí ve Finsku? 
- Kdy vzniklo samostatné Finsko? 
- Které dva státy dříve spravovaly finské území? 
- Kdy Finsko vstupuje do Evropské unie? 
- Jaký je počet obyvatel Islandu? Porovnej s Brnem. 
- Které odvětví je tradiční součástí hospodářství Islandu? 
- Jaký je stav životního prostředí Islandu v porovnání s ČR? 
- Kteří endogenní a exogenní činitelé se podílejí na tvorbě krajiny Islandu? 
- Jaká jsou státní zřízení těchto států? 
- Co tvoří hlavní součást exportu Dánska? 
- Které země jsou významnými importéry těchto produktů? 
- Co je typické pro dopravní síť Dánska? 
 
3. Práce s pojmy 

 

SUUNTO………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOKIA…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LEGO……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SÁMOVÉ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                    
4. Práce s obrázky 

 
Obr. 1:  Písčité pláže, úrodné nížiny na roviny jsou typickými znaky dánské krajiny. 
K čemu však slouží kamenné valy na pobřeží? 
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Obr. 2:  Asi nejznámějším výrobkem Dánska (alespoň pro děti a mládež) jsou 
stavebnice LEGO. Na obrázku je z kostek ztvárněna jedna evropská metropole. Která? 
 

 
Obr 3: Sopka Eyjafjallajökull je asi mediálně nejznámější sopkou Islandu. Díky erupci z roku 
2011. Co způsobila v oblasti hospodářství, především v dopravě? 
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Obr 4:  Gejzír je slovo islandského původu. Je projevem geotermální aktivity. Jak je tato 
energie na Islandu využívána? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech  
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 


