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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k ověření, rozvoji   
i procvičování znalostí k tématu Pobaltské republiky v hodině, ale i 
při domácí přípravě.  Pracovní list lze také využít k samostatné práci, 
která je zaměřena na práci s geografickými zdroji. 

Hlavní pomůcky: 
Regionální zeměpis světadílů. Praha: Nakladatelství ČGS, 2003. ISBN 80-86034-43-7. 
Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a.s., 2011. ISBN 978-807393-074-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VY_32_INOVACE_GE.1.14 

 2 

POBALTSKÉ REPUBLIKY 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 
 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
Pobřeží: Baltské moře, Finský záliv, Rižský záliv, ostrovy: Saarema, Hiiumaa. Kurská kosa. 
 
Povrch: Baltská nížina. 
 
Vodstvo: Západní Dvina, Němen, Čudské jezero. 
 
Sídla: Tallinn, Riga, Vilnius, Klaipeda, Kaunas. 
 
Další: Kaliningrad (exkláva Ruska) 
 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://www.google.cz/imgres?um=1&sa=N&biw=1280&bih=603&hl=cs&tbm=isch&tbnid=1r
U7RlnOxlRzaM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.zaverka.com%2F2011_09_01_archive.
html&docid=6J_RWDBTHKEUNM&imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-
o_dZtZP69ZQ%2FToJRGgBrHXI%2FAAAAAAAADHY%2F7jiNeV1PhAU%2Fs1600%2Fbaltics%25
2Bmap.png&w=672&h=526&ei=TlPWUtGzGI6RhQem5ICgAw&zoom=1&iact=rc&dur=1625&
page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CFwQrQMwAQ 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 
 
A – N Riga leží v ústí Západní Dviny. 
A – N Státní hranice mezi Litvou a Estonskem prochází Čudským jezerem. 
A – N Klaipeda je důležitý přístav v Estonsku. 
A – N Ze všech hlavních měst je nejvýchodnější Tallinn a nejzápadnější je Riga. 
A – N Nejkratší pobřežní čáru má z Pobaltských republik Litva. 
A – N Lotyšsko sousedí se čtyřmi státy. 
A – N Ani jedna ze zemí nemá na svém území památku UNESCO. 
 
 

2. Porozumění a práce s textem 
 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 50, prohlédni si také důkladně 
obrázky na straně 51 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Kdy došlo k rozpadu SSSR a tudíž vzniku samostatných států v Pobaltí? 
- Proč je geopolitická poloha tohoto regionu složitá? 
- Charakterizuj první období samostatnosti těchto států. 
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- Která národností menšina je největší, jaké má historické souvislosti jejich přítomnost? 
- Naopak která národností menšina během 20. st. úplně vymizela? 
- Jaká víra je typická pro tuto oblast? 
- Jaká je příčina přítomnosti převážně písčitých půd? 
- Která část průmyslu je motorem ekonomiky států? 
- Který z těchto států je hospodářsky nejvyspělejší? 
- Jaké jsou místní dopravní poměry? 
- Kdy tyto země vstupují do EU a NATO? 
- Které státy Evropy budou zřejmě nejsilnějšími obchodními partnery těchto států? 
- Do kterých jazykových rodin patří jazyky tamních obyvatel? 
 
 
3. Práce s pojmy 

 
Jantar je  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ignalina byla..…………………………………………………………………………………………………………………….. 

SNS znamená……………………………………………………………………………………………………………………… 

Klaipeda je ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Skype je……………………………………………………………………………………………………………………………...  

                            

4. Práce s obrázky 
 

 
Obr. 1:  V grafu je patrný dramatický propad počtu obyvatel Lotyšska. Čím můžeme takový 
pokles vysvětlit? 
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Obr. 2:  Kurská kosa je zapsána na seznamu památek UNESCO. Jak došlo ke vzniku těchto 
písčitých útvarů? Jak se jim říká? 
 

 
Obr 3: Terén pobaltských republik je svojí rovinatostí příhodný pro stavbu železnic, na 
obrázku lze vidět modernizaci Baltské magistrály. Všimni si dvou různých rozchodů kolejí. 
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Obr 4:  Litevská jaderná elektrárna byla do roku svého uzavření 2004 největším dodavatelem 
elektrické energie v regionu. Litva se dohodla na jejím uzavření s EU, tušíš proč? 
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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. 


