
Pracovní list - Projekt Evropa nás baví 

Polsko - náš soused 
Polsko patří mezi státy, se kterými sousedíme. Oficiální 
název státu je Polská republika a vzniká po skončení 
první světové války v roce 1918. 

Doplň informace, zakroužkuj správné odpovědi: 

Hlavním městem Polska je ……………………………… 

Rozloha státu činí: a) 189 067 km²  b) 312 679 km²  c) 401 654 km² 

V roce 2017 mělo Polsko …………………………… obyvatel.   

V Polsku převládá a) křesťánství b) židovství   c) ateismus. 

Polsko je součástí Evropské unie, do které vstoupilo a) 1. 5. 2007 b) 1. 3. 2004 c) 1. 5. 2004, dále pak 
dalších mezinárodních organizací - např. ………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vyber správný státní znak Polské republiky: 

Některé z významných osobností Polska - spojte: 

Frederyk Chopin     filmový režísér 
Henryk Sienkiewitz      papež Jan Pavel II. 
Andrzej Wajda      malířka - Art Deco 
Tamara de Lempicka       nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii 
Marie Curie-Sklodowska     hudební skladatel 
Mikuláš Koperník     spisovatel 
Karol Wojtyla        astronom 
Zdroje:  https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_cs#polsko-v-eu 
 https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/polsko/index.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko 

Projekt Evropa nás baví byl finančně podpořen z dotačního programu Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin 
v roce 2018, MŠMT 21430/2017-1. 
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Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

Název projektu: Polsko - náš soused 

Termín realizace: říjen 2018 

Garant projektu: Mgr. Karolína Moravová 

Účastníci: žáci 8. A 

Předměty, ve kterých projekt probíhal: občanská výchova 

Cíle projektu:  

1. seznámit žáky se základními informacemi o Polské republice - státní zřízení, 
hlavní město, mezinárodní organizace, kterých je Polsko členem apod. 

2. seznámit žáky s vyýznamnými osobnostmi polské historie i současnosti z oblastí 
vědy a kultury 

3. samostatná práce žáků - práce se zdroji (internet, encyklopedie), vyhledávání a 
třídění informací, rozvoj čtenářské gramotnosti 

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova 

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 
komunikativní, kompetence občanská 

Výstupy:  

- pracovní list 

Projekt Evropa nás baví byl finančně podpořen z dotačního programu Podpora vzdělávacích 
aktivit národnostních menšin v roce 2018, MŠMT 21430/2017-1.


