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TIPY - AFRICKÉ TÉMA

Potřebujeme větší papír bílý nebo
barevný papír (nejlépe A3). U
barevného můžeme použít obrázky
ze starého kalendáře, balicí papír,
reklamní letáky apod.
Z papíru si nastříháme dlouhé
trojúhelníky, široké cca 1-2 cm
(tak bude široký korálek).
Od nejširšího místa rolujeme papír
potřený lepidlem na špejli (na první
cca 1 cm lepidlo nenanášejte,
aby se vám ke špejli nepřilepilo).
Pro větší trvanlivost a lesk lze korálky
potřít bezbarvým lakem.

Pravidla hry:
Děti jsou rozděleny do dvou družstev. Jedno družstvo (přepadové komando) se rozmístí
podél lesní cesty. Každý si připraví zásobu papírových koulí.
Druhé družstvo (karavana) má za úkol projít tuto cestu až k cíli (100m od začátku).
Během cesty jsou přepadeni komandem, které po nich hází papírovými koulemi.
Každý člen komanda (střelec) smí vystřelit na každého člena karavany (probíhajícího)
pouze jednou. Je-li běžec zasažen, zůstává stát na místě.
Do pohybu se může dát až tehdy, když se chytne kolem pasu některého nezasaženého
spoluhráče.
Počítá se, kolik běžců doběhlo až do cíle. Běžci jsou vypouštěni ze startu v intervalu
1 minuty.

mini INFO AFRIKA
Afrika je třetí největší kontinent hned
po Asii a Americe, s celkovou rozlohou
přes 30,3 mil. km². Rozkládá se jižně
i severně od rovníků převážně na východní
polokouli. Z větší části je obklopena
oceány, na východě Indickým oceánem
a na západě Atlantským oceánem.
Na severu se nachází Středozemní
moře, které odděluje Afriku od Evropy.

Nejvyšší bod Kilimandžáro
5895 m n. m. (horský masiv téměř na
rovníku v Tanzanii při hranici s Keňou).

Velkou část pevniny tvoří pouště (Sahara,
Kalahari), polopouště a savany. V centrální
části se pak nacházejí deštné pralesy.

Deštné pralesy v Africe
Táhnou se od Atlanického oceánu na západě pak až do Rwandy, Ugandy a Burundi. Západní
pralesy se nacházejí v rovníkové Africe
od Sierra Leone, v částech Keni a jižní Africe.
Nejdůležitějších pět deštných pralesů v Africe:
1. Volcanos National Park - Rwanda
Leží přímo u Virunga NP a zahrnuje 5 z 8 sopek Virungy, park je nejstarší tohoto druhu
v Africe.
2. Bwindi Impenetrable NP Uganda
Strmý horský terén, hustě zalesněný, obrovská biodiverzita
(biologická rozmanitost) - jedna z nejbohatších v Africe.
Žije zde více než polovina goril horských.
3. Odzala-Kokoua - Kongo
Obrovský park na odlehlém severozápadě země, kde se nachází jeden
z nejpůvodnějších starých deštných pralesů - lze tu sledovat gorily nížinné.
4. Gabon (třináct národních parků)
Gabon má rozlohu asi jako Velká Británie - na africké poměry malá země, ale 85% Gabonu
je pokryto deštným pralesem, hustým a vlhkým, je tu opravdová africká džungle.
V parku žije 45.000 slonů pralesních - vysoce ohrožený druh,
64.000 šimpanzů, 604 druhů ptáků, roste tu 60 milionů stromů,
7000 druhů rostlin (asi čtvrtina je endemických), žijí tu Pygmejové Baka, dávní obyvatelé
pralesa se svou zvláštní kulturou.
5. Madagascar
Čtvrtý největší ostrov na světě. Prales se nyní nachází na východním pobřeží. Na Madagascaru
roste 12.000 druhů rostlin, z nichž je 80% endemických, původními zvířaty jsou zde velmi
fotogeničtí lemuři a stovky různých žab. Od nejbližší pevniny (Mosambik) ho odděluje
400 km široký Mosambický průliv.

indicie - vylušti slovo ukryté v pyramidě
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TIPY - ASIJSKÁ TÉMA

mini INFO ASIE
Asie je svou rozlohou 44 603 853 km²
největší, s více než 4 miliardami obyvatel
nejlidnatější a zhruba od přelomu
tisíciletí rovněž nejhustěji osídlený
světadíl.
Rozkládá se především na východní a
severní polokouli.

Nejvyšší hora Mount Everest = 8848
m (Nepál, Čína, Himaláj) je současně
nejvyšší horou světa.

Nejnižší bod = hladina Mrtvého moře
= 394 m pod úrovní světového oceánu
(Izrael, Jordánsko)

Pobřeží Asie je velmi členité, najdeme zde spoustu poloostrovů, ostrovů a
souostroví. Největším ostrovem je Borneo s rozlohou 737 000 km².
Dále zde najdeme souostroví Velké a Malé Sundy, Filipíny, Japonské ostrovy, Kurily
a v Indickém oceánu Srí Lanku či Maledivy.
3. nejdelší řeka světa: Chang Jiang - 6379 km (Čína)
V Asii jsou také četné pouštní oblasti, například poušť Gobi, Taklamakan, Velká
solná poušť a pouště na Arabském poloostrově.

Lidé v Asii musí chodit v průměru 6,7 km pro
vodu.

Asie je od Evropy oddělena pohořím Ural
a od Afrického kontinentu Suezským
průplavem.
Sinajský poloostrov už tedy leží v Asii a
Egypt tak zasahuje částí území do Afriky a
částí do Asie. Dále na jih oba světadíly
odděluje Rudé moře.

90 % světové produkce rýže se konzumuje
v Asii.
Opičí mozky se jedí jako pochoutka v
částech Číny, jižní Asie a Afriky.

Bajkal = nejhlubší jezero na světě (1642 m)
Kaspické moře (371 000 km²) = největší
jezero na světě.

Pojmenování pochází z akkadského slova
asu, které znamená východ či rozbřesk.

Asii omývá Severní ledový oceán, Tichý a
Indický oceán a také několik moří.

Asii omývá Severní ledový oceán, Tichý a
Indický oceán a také několik moří.

“ČÍNSKÁ” ABECEDA

indicie - vylušti 3 slova psaná čínskými znaky

TIPY - VIKINGSKÉ TÉMA
Runové písmo
Podle legendy daroval runové
písmo lidem Odin - otec bohů.

Vikingové se k runovému
písmu chovali s velkou úctou a
věřili, že má magickou sílu.

Vikingové patřili mezi germánské kmeny, které
se rozšířily skoro po celém světě.
Slovo Viking je pravděpodobně odvozeno od
vík=záliv, říkali si tak obyvatelé tří severských
zemí - dnešního Dánska, Norska a Švédska.
V západní Evropě jim spíše přezdívali Normané
a ve východní zase Varjagové.

Runy jsou většinou vytesány do
kamene, ale nacházejí se i na
kostech, rohovině, dřevu i na
předmětech denní potřeby.
Válečníci zdobili své zbraně
runami a věřili, že takto budou v
boji silnější a nepřátelské šípy
se jim vyhnou

Vikingové byli nejen obávanými a
nelítostnými válečníky, ale zároveň
zručnými řemeslníky, šikovnými
obchodníky a především pravými
mistry ve stavbě lodí.

Pravidla
Všichni se posadí do kruhu. Určí se jeden
Viking, ten zvedne jednu ruku nad hlavu a
začne křičet: "Áááááá!". Ti, kteří sedí v kruhu
vedle Vikinga, musí křičet: "Úúúúúú!" a
pádlovat rukama od Vikinga pryč.
Viking, stále z rukou nad hlavou, ukáže tou
rukou na někoho jiného, který přebírá roli
Viking. Začne zase křičet a zase na někoho
ukáže a tak to pokračuje pořád dál. Kdo hru
zkazí (nebude pádlovat nebo nezačne křičet),
musí si lehnout doprostřed kruhu. Až to zkazí
někdo další, tak si lehne na něj. Hraje se do
doby, dokud nezůstanou poslední dva hráči.
Zdroj: Hranostaj

mini INFO EVROPA
Evropa je území brané buďto jako jeden
ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích,
nebo jako západní část Eurasie.

Podle řecké mytologie je název kontinentu
spojován s bájnou postavou krásné Európy,
dcery týrského krále Agénora, do níž se
zamiloval sám vládce bohů Zeus.
Aby mohl Európu unést, proměnil se v
krásného bílého býka; když na něj zmámená
dívka usedla, přeplul s ní moře na břeh
vzdálené pevniny a posléze na ostrov Krétu.
Európa mu zde dala tři syny.

Evropa je s rozlohou 10 532 000 km²
druhý nejmenší světadíl.
Mluví se zde 218 různými jazyky.

Ze severu je ohraničená Severním ledovým
oceánem, ze západu Atlantským oceánem,
na jihovýchodě Kaspickým a Černým
mořem, z jihu Středozemním mořem a na
východě.
pohořím Ural.

Nejznámnější aktivní sopky Evropy

Etna – sopka, která je jedna z nejaktivnějších v Evropě, je symbolem Sicílie na jihu Itálie
a měří 3350 metrů do výšky. Řadí se mezi nejvíce aktivní světové sopky.
Poslední erupce jsou zaznamenány z let 2006, 2007, 2008 a 2011. V současné době je
v činnosti prakticky nepřetržitě.
Stromboli – v podstatě se jedná o ostrov, ležící v Tyrhénském moři, který je tvořen stále
aktivní sopkou. Základna této sopky leží pod hladinou moře. Větší sopečné erupce zde byly
zaznamenány v roce 1919, 1930 a 2002, kdy docházelo k výtoku žhavé lávy.
Mount Vesuvius – poslední výbuch byl v roce 1944, je ovšem velmi známá tím, že její erupce
zničila Pompeje.

Island - to je kombinace ohně a ledu.
Právě ledovce, které pokrývají tento ostrov
a aktivní sopky s puklinami, unikající párou
a gejzíry činí tuto zemi nezapomenutelnou.
Island leží v Atlantiku 300 km na východ od
Grónska a 1000 km severně od Norska.

O Finsku se často mluví jako o zemi
tisíců jezer. A právem - jezera zde
pokrývají více než 11% území.
Většinu z nich najdeme v
jihovýchodní části Finska. Jezera
jsou využívána k rybaření, koupání,
ale i dopravě.

“KELTSKÉ RUNY”

DÁNSKO
(Kodaň)
Počet obyvatel
5 608 784
Rozloha (km²)
43 094
Měna
Dánská koruna

NORSKO
(Oslo)
Počet obyvatel
4 691 849

narodil se zde spisovatel
Hans Christian Andersen

ŠVÉDSKO
(Stockholm)
Počet obyvatel
9 555 893
Rozloha (km²)
449 964

Rozloha (km²)
385 199
Měna
Norská koruna

Mezi ty nejnavštěvovanější a
nejkrásnější fjordy v Norsku patří
Geirangerfjord a Nærøyfjord.

Měna
Švédská koruna

Název „Švédsko“ je zřejmě
odvozen od germánského
kmene Sveů, který žil na tomto
území ve středověku.

EVROPA
Stranu 15 + 16 vytiskněte oboustranně. Z karet evropských států vyjměte Dánsko,
Norsko a Švédsko a nahraďte je těmito kartami.

EVROPSKÉ
STÁTY
ALBÁNIE
(Tirana)
Počet obyvatel
3 002 859
Rozloha (km²)
28 748

ANDORRA

Měna
Albánský lek

(Andorra la Vella)
Počet obyvatel
84 000

narodila se zde Matka Tereza
- humanitární pracovnice
a řeholnice

Rozloha (km²)
468
Měna
Euro

ARMÉNIE
(Jerevan)

Podle pověsti založil Andorru
Karel Veliký, když osvobodil toto
území od muslimských Maurů.

ÁZERBÁJDŽÁN
(Baku)
Počet obyvatel
9 165 000
Rozloha (km²)
86 600
Měna
Ázerbájdžánský
manat

Nejslavnějším ázerbájdžánským
vědcem je nositel Nobelovy

Počet obyvatel
3 215 800
Rozloha (km²)
29 743
Měna
Arménský dram

Arméni jsou prvním národem,
který přijal křesťanství
(roku 301)

ceny Lev Landau

BELGIE
(Brusel)
Počet obyvatel
10 583 382
Rozloha (km²)
30 529
Měna
Euro

BĚLORUSKO
(Minsk)

Počet obyvatel
9 685 768

Belgie má nejvíce
středověkých hradů
na m² v Evropě

Rozloha (km²)
207 600

BOSNA
a HERCEGOVINA

Měna
Běloruský rubl

(Sarajevo)
Počet obyvatel
3 879 296

Nejvyšší běloruský kopec
Dzjaržynskaja hara měří
pouze 345 metrů.

Rozloha (km²)
51 197
Měna
bosenská
konvertibilní marka

Bosenský prales Peručica je
jedním ze dvou posledních
pralesů v Evropě.

BULHARSKO
(Sofie)
Počet obyvatel
7 262 675
Rozloha (km²)
110 993

ČERNÁ HORA
(Podgorica)
Počet obyvatel
626 000
Rozloha (km²)
13 812
Měna
Euro

Měna
Bulharský lev

Národním hudebním
nástrojem jsou dudy.

Kaňon řeky Tara je
nejhlubším kaňonem
v Evropě. Je hluboký až
1300 metrů.

ČESKÁ REPUBLIKA
(Praha)
Počet obyvatel
10 505 445
Rozloha (km²)
78 867
Měna
Česká koruna

Česká republika je země
hradů. Nachází se jich zde
více než 2000 (hradů,
zámků a zřícenin.

ESTONSKO

DÁNSKO
(Kodaň)

Počet obyvatel
5 608 784
Rozloha (km²)
43 094
Měna
Dánská koruna

(Tallinn)
Počet obyvatel
1 339 681

narodil se zde spisovatel
Hans Christian Andersen

Rozloha (km²)
45 227
Měna
Euro

FINSKO
(Helsinky)

Estonsko je na většině území placka.
Nejvyšší hora Suur Munamägi je
vysoká jen přes 300m.

FRANCIE
(Paříž)
Počet obyvatel
65 436 552
Rozloha (km²)
543 965
Měna
Euro

Počet obyvatel
5 350 000
Rozloha (km²)
338 145
Měna
Euro
Národním zvířetem Finska je
medvěd hnědý. Až do roku 1809
bylo Finsko součástí Švédska.

Ve Francii se nachází
nejvyšší hora Evropy –
Mont Blanc (4809 m.)

GRUZIE
(Tbilisi)
Počet obyvatel
4 630 841
Rozloha (km²)
69 700
Měna
Gruzínské lari
Mezi nejznámější
gruzínské památky patří
skalní klášter sv.
Davida z Garedži.

CHORVATSKO
(Záhřeb)
Počet obyvatel
4 290 612
Rozloha (km²)
56 542

IRSKO

Měna
Kuna

(Dublin)

Počet obyvatel
4 588 252

Dne 10.7.1856 se ve vesnici
Smiljan narodil slavný vědec
Nikola Tesla.

Rozloha (km²)
70 273
Měna
Euro
Patronem Irska je svatý Patrik.
Každoročně se slaví jeho svátek
(17. března), a to nejen v Irsku. Dle
legendy vyhnal všechny hady z
ostrova.

ISLAND
(Reykjavík)
Počet obyvatel
321 857
Rozloha (km²)
103 125

ITÁLIE

Měna
Islandská
koruna

(Řím)
Počet obyvatel
59 433 744
Rozloha (km²)
301 338
Měna
Euro
Ikonou Říma je oválný
amfiteátr Koloseum. Tato
antická památka byla

Island byl v minulosti vázán na
skandinávské země Evropy.
Nezávislost pak získal teprve
v prosinci 1918.

postavena kolem roku 80
císařem Vespasiánem.

KAZACHSTÁN
(Nur-Sultan)
Počet obyvatel
16 594 000
Rozloha (km²)
2 717 300
Měna
Tenge

KYPR
(Nikósie)
Počet obyvatel
689 565

Na takto obrovském území
se nachází velké zásoby
nerostného bohatství.

Rozloha (km²)
9 251
Měna

LICHTENŠTEJNSKO

Euro

(Vaduz)
Počet obyvatel
36 842
Rozloha (km²)
160
Měna
Švýcarský frank

Na Kypru žije velké množství koček.
Legenda praví, že je sem přivezla
svatá Helena, matka byzantského
císaře Justiniána, aby si poradily
s přemnoženými hady.

LITVA
(Vilnius)

Lichtenštejnsko je jednou z mála
zemí Evropy, která nepatří ani
nejeví zájem stát se členem
Evropské Unie.

LOTYŠSKO
(Riga)
Počet obyvatel
2 027 000
Rozloha (km²)
64 589
Měna
Euro

Jedná o rovinatou zemi –
nejvyšší vrchol Gaiziņkalns

Počet obyvatel
2 972 949
Rozloha (km²)
65 200
Měna
Euro
Na tisíce křížů, které snad nikdo
nedokáže spočítat, jsou umístěny
na posvátné Hoře křížů.

měří pouhých 312 m.

LUCEMBURSKO
(Lucemburk)
Počet obyvatel
524 900
Rozloha (km²)
2 586

MAĎARSKO

Měna
Euro

(Budapešť)
Počet obyvatel
9 906 000

Do roku 1848 nemělo
Lucembursko vlastní vlajku.

Rozloha (km²)
93 030

MALTA

Měna
Forint

(Valletta)
Počet obyvatel
452 515

Najdete zde největší jezero ve
střední Evropě – Balaton.

Rozloha (km²)
316
Měna
Euro

MOLDAVSKO
(Kišiněv)

Malta má více než 300 slunečných
dní v roce.

Počet obyvatel
3 559 500
Rozloha (km²)
33 843

MONAKO
(Monako-Ville)
Počet obyvatel
32 409
Rozloha (km²)
2,04
Měna
Euro
Nejvýznamnější částí a

Měna
Moldavský leu

Státním jazykem je moldavština,
téměř identická s rumunštinou,
prakticky rovnoprávně je užívána
i ruština.

faktickou „metropolí“ Monaka je
však Monte Carlo. Leží
v samém centru státu u moře.
Tady se jezdí závody F1.

NĚMECKO
(Berlín)
Počet obyvatel
80 333 700
Rozloha (km²)
357 022,9
Měna
Euro
V Berlíně se nachází největší ZOO
na světě - můžete si prohlédnout
až 1500 druhů zvířat!

NIZOZEMSKO
(Amsterdam)
Počet obyvatel
16 850 000
Rozloha (km²)
41 526

NORSKO

Měna
Euro

(Oslo)
Počet obyvatel
4 691 849
Rozloha (km²)
385 199
Měna
Norská koruna

Nedílnou součástí života
obyvatel je jízda na kole. Kolo je
zde nejoblíbenější dopravní
prostředek.

POLSKO
(Varšava)

Mezi ty nejnavštěvovanější a
nejkrásnější fjordy v Norsku patří
Geirangerfjord a Nærøyfjord.

Počet obyvatel
38 511 824
Rozloha (km²)
312 679

PORTUGALSKO
(Lisabon)
Počet obyvatel
10 708 692
Rozloha (km²)
92 391
Měna
Euro

Most Vasco da Gama nacházející
se v Lisabonu je se svou celkovou
délkou 17 kilometrů nejdelším
evropským mostem.

Měna
Polský zlotý
Jeho nejvyšší vrcholem je hora
Rysy dosahující výšky 2 503
metrů nad mořem, která leží
v polské části Tater.

RAKOUSKO
(Vídeň)
Počet obyvatel
8 404 252
Rozloha (km²)
83 871
Měna
Euro

RUMUNSKO
(Bukurešť)

V Rakousku se nachází jedny
z nejdelších evropských
vodopádů - Krimmelské
vodopády. Vodopády měří
celkem 380 metrů.

Počet obyvatel
19 599 506

RUSKO

Měna
Rumunský leu

Rozloha (km²)
238 391

(Mosk va)

Počet obyvatel
143 200 000
Rozloha (km²)
17 075 400
Měna
Ruský rubl

Silueta hradu Bran, založeného
ve 13. století, sloužila Bramu
Stokerovi coby inspirace pro
domov upíra Drákuly.

ŘECKO
(Atény)

Rusko a Amerika jsou od sebe
v nejbližším bodě vzdáleny pouze
4 kilometry.

Počet obyvatel
11 283 293
Rozloha (km²)
131 940

SAN MARINO
(San Marino)
Počet obyvatel
32 471
Rozloha (km²)
61,19
Měna
Euro

Měna
Euro

Řecké ostrovy zaujímají téměř
20 % z celkové plochy Řecka.

Během druhé světové války
zůstalo San Marino neutrální.

SEVERNÍ
MAKEDONIE
(Skopje)
Počet obyvatel
2 066 718
Rozloha (km²)
25 713
Měna
Makedonský
denár

SLOVENSKO
(Bratislava)
Počet obyvatel
5 410 728

Makedonie byla jednou ze zemí
spadající pod Jugoslávii.
Osamostatnila se v roce 1991.

Rozloha (km²)
49 036

SLOVINSKO
(Lublaň)
Počet obyvatel
1 964 036
Rozloha (km²)
20 273
Měna
Euro

Nachází se tu okolo 11 500
jeskyní, jež se rozprostírají
asi na 43 % jeho území.

Měna
Euro
Bratislavský hrad se čtyřmi
věžemi shlíží ze skaliska na
Dunaj a charakterizuje Staré
město. Jeho historie sahá až
do dalekého 10. století

VELKÁ
BRITÁNIE
(Londýn)

Počet obyvatel
62 041 000
Rozloha (km²)
243 610

SRBSKO
(Bělehrad)

Měna
Britská libra

Počet obyvatel
9 856 222
Rozloha (km²)
88 361
Měna
Srbský dinár
Bělehrad je jedním z
nejstarších měst v Evropě –
prvními obyvateli města byli
několik set let před naším

letopočtem Keltové.

Tvoří čtyři
státy –
Anglie,
Skotsko,
Wales a
Severní
Irsko.

ŠPANĚLSKO
(Madrid)
Počet obyvatel
46 063 511
Rozloha (km²)
504 782
Měna
Euro

ŠVÉDSKO
(Stockholm)
Počet obyvatel
9 555 893

Se španělskou tradicí se pojí býčí
zápasy (corrida). Neprobíhají
však všude. V Katalánsku jsou
dokonce zakázané.

ŠVÝCARSKO
(Bern)

Počet obyvatel
8 014 000
Rozloha (km²)
41 285
Měna
Švýcarský frank

Rozloha (km²)
449 964
Měna
Švédská koruna

Název „Švédsko“ je zřejmě
odvozen od germánského
kmene Sveů, který žil na tomto
území ve středověku.

TURECKO
(Ankara)

Ženy mohou ve Švýcarsku
volit teprve od roku 1971.

Počet obyvatel
74 724 269
Rozloha (km²)
780 580

UKRAJINA
(Kyjev)
Počet obyvatel
45 644 419
Rozloha (km²)
603 700
Měna
Ukrajinská
hřivna
Kyjevská stanice metra
Arsenalnaya je světově

Měna
Turecká lira
97 % území Turecka se
nachází v Malé Asii a zbylá
3 % leží v Evropě ve
Východní Thrákii.

nejhlouběji umístěnou stanicí
metra (105 metrů pod zemí).

VATIKÁN
(Vatikán)
Počet obyvatel
840
Rozloha (km²)
0,44
Měna
Euro

NÁVOD
EVROPSKÉ STÁTY
“kdo s koho”

Vládcem tohoto církevního
státu je papež.

SEVERNÍ EVROPA

NORSKO
ŠVÉDSKO
FINSKO
DÁNSKO
ISLAND

STŘEDNÍ EVROPA
ČESKÁ REPUBLIKA
NĚMECKO
POLSKO
SLOVENSKO
RAKOUSKO
ŠVÝCARSKO
MAĎARSKO
LICHTENŠTEJNSKO

Na kartách najdete název země,
vlajku, hlavní město, počet
obyvatel, rozlohu země a
zajímavost k jednotlivým státům.
Princip hry “kdo s koho”- napřed
určíme, jestli budeme porovnávat
počet obyvatel, nebo rozlohu státu.
Poté si hráči rozdělí karty mezi
sebe a položí je na stůl lícem dolů.
Každý hráč vyloží svou horní kartu.
Kdo má vyšší číslo, bere karty v
tomto kole. Hráč s nevyšším
počtem karet vyhrává.

JIHOVÝCHODNÍ
EVROPA
SRBSKO
ALBÁNIE
BULHARSKO
ČERNÁ HORA
TURECKO
RUMUNSKO
SLOVINSKO
CHORVATSKO
ARMÉNIE
ÁZERBAJDŽÁN
GRUZIE
BOSNA a HERCEGOVINA
SEVERNÍ MAKEDONIE

JIŽNÍ EVROPA
ITÁLIE
ŘECKO
MONAKO
MALTA
KYPR
SAN MARINO
PORTUGALSKO
ŠPANĚLSKO
VATIKÁN
ANDORRA

ZÁPADNÍ EVROPA
IRSKO
BELGIE
FRANCIE
VELKÁ BRITÁNIE
NIZOZEMSKO
LUCEMBURSKO

VÝCHODNÍ EVROPA
LITVA
LOTYŠSKO
ESTONSKO
BĚLORUSKO
UKRAJINA
RUSKO
MOLDAVSKO
KAZACHSTÁN

TIPY - AUSTRALSKÉ TÉMA

Nenech se uštknout hadem a do jeho doupěte
vhoď svého protihráče.
Pravidla hry:
Položte na zem obruč a dva soupeři se postaví
proti sobě vně obruče a chytnou se za obě ruce.
Doprostřed obruče položte gumového hada,
který nesmí být rušen, jinak uštkne. Protihráči se
snaží škubáním rukou, strkáním, tlakem, poskoky
a úskoky přinutit soupeře, aby překročil obruč a
vstoupil tak do hadího území.
Jakmile jeden z hráčů do vymezeného území
vstoupí, podlehl nebezpečnému hadu a prohrál.

Protože se Austrálie nachází “u protinožců”,
zkuste i vy nějakou dobu (třeba hodinu) dělat
všechno naopak (nebo jinak než obvykle).
Choďte vlevo, místo ano říkejte ne, piště levou
rukou místo pravé atd…

mini INFO AUSTRÁLIE
Hlavním městem je Canberra.
V Austrálii žije přibližně 22–24 milionů obyvatel,
převážně ve velkých pobřežních městech jako
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide
a Darwin.

V australském erbu najdeme dvě místní
zvířata – klokana a emu – která nedokážou
chodit pozpátku, čímž symbolizují pokrok a
myšlenku, že se tato země bude vždy
posouvat pouze vpřed.

Sydney Opera House
Tato enormní stavba, dokončená v roce 1973,
se zařadila mezi architektonické ikony světa.
Jejím architektem byl Jørn Utzon.
V místním koncertním sále mohou hosté
obdivovat největší mechanické varhany na
světě, které disponují celkem 10 154 píšťalami.

Blue Mountains National Park
Svůj název nese kvůli modrému oparu, který se
vznáší nad pohořím a vzniká při vysokých
teplotách v důsledku vypařování oleje z
eukalyptových listů.
skalní útvary zvané Three Sisters.

Aboriginci jsou oficiálně nejstarší civilizací na
světě starou přibližně 50 000 let.

Velký bariérový útes je největším korálovým
útesem světa. Leží poměrně blízko
severovýchodnímu pobřeží, dlouhý je více než
2 000 kilometrů.
Největší plochu zabírají v Austrálii pouště a
polopouště. Mnoho australských dřevin je vždy
zelených, mnoho z nich je přizpůsobeno
vzdorování ohni nebo suchu. Mezi tyto rostliny
patří například eukalypty nebo akácie.

Žije zde okolo 120 druhů hadů a 65 % z nich jsou
jedovaté druhy.
Více než 80 % fauny a flóry je pro Austrálii unikátní,
tudíž se nenachází na žádném jiném místě na světě.

Byla zde nalezena nejstarší fosílie na světě,
jejíž stáří se odhaduje na 3,4 miliony let.

Austrálie sestává z šesti států a dvou
pevninských a několika malých ostrovních
teritorií.
Státy jsou Nový Jižní Wales, Queensland, Jižní
Austrálie, Tasmánie, Victoria a Západní Austrálie.
Dvěma velkými pevninskými teritorii jsou pak
Severní teritorium a Teritorium hlavního města.

Uluru-Kata Tjuta National Park
Tento národní park se nachází v australském vnitrozemí, konkrétně v Severním teritoriu.
Uluru je název domorodého původu a znamená Stinné místo.
Monolit Uluru, často také nazývaný Ayers Rock, je jedním z nejznámějších symbolů Austrálie.
Za načervenalý nádech tohoto pískovce, vysokého rovných 348 metrů a sahajícího do hloubky 5
kilometrů, můžeme vděčit obsahu hliníku a křemičitanů.

Geologické stáří je až 600 mil. let.
Pískovcový útvar má nesmírný kulturní a náboženský význam pro zdejší domorodce (Anangy).

minikřížovka - indicie

1
2

3

4
5

1, největší město Austrálie
2, anglicky “vlak”
3, jeden z typických symbolů Austrálie
4, původní obyvatelé Austrálie
5, zvíře, které neumí couvnout

ANTARKTIDA
mini INFO ANTARKTIDA
Podnebí a příroda
Kontinent Antarktidy, typický svými
extrémními podmínkami, je nechladnější
oblast planety Země. Zejména v letních
měsících, v červenci a srpnu, kdy není jižní
pól zahříván slunečními paprsky, klesají
teploty velmi hluboko pod bod mrazu.

Ruská polární stanice Vostok naměřila
dne 21. července 1983 v centrální oblasti
Antarktidy nejnižší zaznamenanou
teplotu na planetě, a to -89,2 °C.
Antarktické podnebí je i velmi větrné.

Tučňák císařský
je nejvyšší a nejtěžší ze všech tučňáků.
Je endemitem Antarktidy.
Tučňák císařský se vyskytuje téměř
výhradně mezi 66° a 77° jižní šířky.
Samec má stejné zbarvení peří jako
samice, bývá však o něco vyšší a těžší.
Jako všichni ostatní tučňáci je nelétavý.
Tučňák císařský je známý svými cestami,
které dospělí jedinci každý rok
uskutečňují kvůli páření a krmení mláďat.
Velké skupiny ptáků, ve kterých mohou
být až tisíce jedinců, cestují 100–160 km.
Je to jediný druh tučňáka, který se
rozmnožuje během antarktické zimy.

“Nastala hrozná zima. Minutu po minutě přituhuje. A
Vám už asi nezbývá mnoho času soudě podle omrzlin.
Je tu jediná možnost. Sehnat na sebe co nejvíce
oblečení!!!"
Svolejte děti a prezentujte jim podobným způsobem
přeDchozí řádky. Udejte časový limit (cca 3-5 min.),
v němž si mají děti na sebe navléci co nejvíce oblečení,
které ve svých zásobách naleznou. Po uplynutí doby
zapískejte a zase všechny shromážděte.
Následně vyložte neuvěřitelnou historku o tom, že za tu
dobu, co se děti oblékaly, se podnebí úplně zbláznilo a
naopak je neúprosné vedro. Jejich úkolem teď naopak
bude, ze sebe všechno co nejrychleji vysvléct.
Z vysvlečeného oblečení pak mají děti za úkol svázat co
nejdelší řetězec, který se však nesmí rozpojit. Časový
limit se pohybuje kolem 10-15 minut a po jeho uplynutí se
řetězec změří. Vyhrává to družstvo, které má delší
nerozpojený řetězec.

Kosatka dravá
Dává přednost chladnějším oblastem, nicméně
vyskytuje se ve všech světových oceánech a
většině moří.
Charakteristické pro kosatku je její zbarvení má černý hřbet a bílou hruď a boky.
Kosatky dravé mají velmi vyvinutý systém
sociálních vztahů a dorozumívání ve skupinách.
Samice rodí jedno mládě, a to přibližně každých 5
let.
V přírodě nemá přirozeného nepřítele, pouze
člověka.
Nicméně, patří k téměř ohroženým druhům.

AMERIKA
TIPY - AMERICKÉ TÉMA

Hraje se se všemi 108 kartami a zabaví 2 až
10 hrychtivých :-)
Někdo rozdá domluvený počet karet, zbytek
nechá v talónu obrázky dolů. Cílem je zbavit
se všech karet vyložením.
Vykládáte trojice či čtveřice stejných figur
různých barev, nebo postupky ze tří a více
karet stejné barvy. Žolík nahrazuje chybějící
kartu v sestavě.
Pokud máte vyloženo, můžete karty komukoli
přikládat a na rozdíl od žolíka, můžete ze
sestávajících sestav skládat úplně nové.
Vyhrává, kdo se první zbaví karet. Ostatní si
zapíší hodnotu karet, které jim zůstaly. Když
hrajete více kol, celkovým vítězem je ten, kdo
má nejnižší počet neudaných karet.

Pravidla
5 lidí tvoří americkou raketovou základnu, dalších 5
ruskou. Každý tým si musí vytvořit svou raketu zmačkaný papír na špagátě.
Průběh:
5 lidí v každém týmu se postaví za sebe. Určí si
prvního astronauta (v každém týmu jeden). Na povel
roztočí provaz s koulí a na druhý povel jej pustí.
Ten komu raketa zaletí za sebe ztrácí bod.Hráči se
pochopitelně střídají...
Cíl:
Klasika! Vyhrává raketa co je nejdál. :-)
Zdroj: Hranostaj

mini INFO AMERIKA
Spojené státy americké se rozkládají mezi
Atlantským oceánem na východě a Tichým
oceánem na západě.
Stát Aljaška leží v severní části kontinentu
a je ze severu omýván Severním ledovým
oceánem.

Grand Canyon leží na řece Colorado.
Jeho rozměry jsou úctyhodné (délka 446
km, hloubka místy až 1600 metrů, šířka od
půl do pětadvaceti kilometrů).
Slavná Route 66 na své cestě ze Santa
Moniky do Chicaga protíná území osmi
států a tři časová pásma. Člověk, který by
se vydal z jednoho konce na druhý, by na
své cestě urazil 3940 kilometrů.

12 milionů turistů dělá z Niagarských
vodopádů nejnavštěvovanější vodní
podívanou na planetě. Vodopády leží na
hranici Kanady a USA mezi Erijským
jezerem a jezerem Ontario a padají do
hloubky 55 metrů.

První svatořečený americký biskup, sv. Jan
Nepomuk Neumann, se narodil v Čechách
(*1811 v Prachaticích).

Spojené státy se skládají z 50 států.
Původní obyvatelstvo, tj. Indiáni a
Eskymáci, osídlilo americký
kontinent pravděpodobně z Asie.

S rozlohou 9,8 milionu kilometrů čtverečních jsou
Spojené státy třetí největší zemí na světě.
Hlavním městem je Washington.

Sanfranciský Golden Gate Bridge
vznikl ve 30. letech 20. století a byl
dlouhou dobu se svými 2737 metry
nejdelším visutým mostem na světě.

V San Franciscu se nachází i další
zajímavé a fascinující místo. Je jím
Alcatraz, který se v minulosti stal
prvním vojenským vězením v zemi.
Po řadu desetiletí budil Alcatraz hrůzu a
ještě dnes Vám při návštěvě tohoto
místa bude běhat mráz po zádech.
Alcatraz je zejména díky své tajemné
minulosti oblíbeným turistickým místem.
S audioprůvodcem se zde můžete
dozvědět více o osudech vězňů i o
historii pevnosti.

Socha Svobody připomíná přátelství a pomoc, kterou Francie poskytla americkým
osadníkům v jejich boji za nezávislost na Velké Británii započatém v roce 1776. Pouze
Francie totiž poslala do Ameriky své vojáky.
U nohou sochy Svobody leží rozťatá pouta tyranie. V levé ruce drží socha desky
představující vyhlášení nezávislosti, je na nich nápis JULY IV MDCCLXXVI (4. července
1776, den vyhlášení Deklarace nezávislosti). I její koruna se sedmi paprsky je symbolem
svobody, kterou má vyzařovat přes sedm moří do sedmi kontinentů.
Socha je vysoká 46 metrů, spolu s 47 metrovým podstavcem je tedy vrchol pochodně ve
výšce 93 metrů nad zemí. Váží 205 tun, v obvodu má 10,6 metru; ústa mají šířku 91
centimetrů. Socha Svobody byla inspirována bohyní Libertas.

INDIÁNSKÁ ŠIFRA - vylušti další indicie

ÚVOD PRO DĚTI
Ahoj cestovatelé. Vítáme vás na cestě za dobrodružstvím.
Že už jsme byli dlouho zalezlí doma a těšíme se, až nám zase
přibudou razítka do našeho cestovního pasu.
Cesta nás povede z Evropy do Ameriky, Asie, Afriky i daleké Austrálie
a Antarktidy. Všude, kam zavítáme, nalezneme indicie, které, pokud je
vyluštíme správně, nás zavedou k něčemu velmi obyčejnému, přesto
užitečnému. A odtud je už jen krůček k pokladu…

Pro pořadatele:
z posbíraných indicií je správné konečné heslo “konev” - kdo tedy
bude hru pořádat, nechť si nějakou konev/konvičku připraví, do ní
umístí lístek s konečným místem pokladu - můžete použít některou ze
šifer. A nezapomeňte na to místo poklad zakopat :-)

OBSAH (pro pořadatele)
CESTOVNÍ PAS
Všechny stránky pasu vytiskneme, vystřihneme (můžeme použít i
děrovačku + provázek, nebo třeba sešít sešívačkou, ale to už nebude
tak pěkné).

RAZÍTKA DO PASU
Vytiskneme, vystřihneme a nalepíme do pasu po splnění úkolů. V
dané zemi do volné části razítka dopíšeme datum, kdy byl úkol
splněn.

SMĚROVÁ RŮŽICE
Vytisknout, vystřihnout a zalaminovat

AFRIKA
tipy na tvoření a hry
mini info Afrika
pyramida (zalaminovat) - začneme luštit uprostřed - na směrové
růžici. Použijeme připravenou směrovou růžici. Při správném
vyluštění vám vyjde 1. indicie “zahrada”. Kartičky jsou očíslovány
pro správné pořadí písmen.
razítko do pasu

ASIE
tipy na tvoření
mini info Afrika
“čínská abeceda” - laminace
2. indicie “hlína”
3. indicie “zasadit”
4. indicie “květináč”
razítko do pasu

EVROPA
tipy na tvoření a hry
mini info Evropa
“keltské runy” - opět zalaminujeme
Stranu 15 + 16 vytiskneme oboustranně. Z karet evropských států
vyjměte Dánsko, Norsko a Švédsko a nahraďte je těmito kartami.
Karty evropských států vytiskněte, zalaminujeme a nastříháme.
Průběh hry
Karty evropských států (50 karet) schováme na větší ploše (vždy musí
aspoň kousek karty vyčnívat). Po nalezení všech 50 karet děti najdou
3, které souvisejí s Vikingy (na zadní straně je runové písmo - po
vyluštění přibudou 3 další indicie).
5. indicie “květina”
6. indicie “voda”
7. indicie “sucho”
razítko do pasu

AUSTRÁLIE
tipy na tvoření a hry
mini info Austrálie
minikřížovka (Sydney/train/bumerang/Aboriginci/emu)
8. indicie “strom”
razítko do pasu

ANTARKTIDA
tip na hru
mini info Antarktida
razítko do pasu

AMERIKA
tipy na hry a tvoření
mini info Antarktida
“indiánská šifra” - opět zalaminujte
9. indicie “kropítko”
10. indicie “plechová”
razítko do pasu

