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Organizace projektového dne -  ŠVÝCARSKO 
 
Termín konání: 11.12.2015  

Hodinová dotace: 8.00 – 11.35 hod. 

Cíl projektového dne: zaměření se na stát Švýcarsko. Hlavními tématy jsou základní informace o 

Švýcarsku , povrch, vodstvo, zemědělství,   průmysl,  průmyslová  - velká švýcarská města, podnebí, 

historie, sport, kultura, osobnosti, turistický ruch, zajímavosti, kuchyně . 

 

1.-3.třída 

 

1.  a 2. hodina:   

powerpointová prezentace na interaktivní tabuli s hudebními a video ukázkami v prezentaci ,  hudba 

– státní hymna, videoukázka o výrobě sýrů,výlet po Švýcarsku, po železnici, Švýcarské 

Alpy,pastviny, výroba nožů 

3. hodina:  

video ukázka  filmu Heidi, Děvčátko z hor. Seznámení s knihou autorem . Krátká četba z knihy. 

Vlastní práce dětí , kresba . 

4. hodina :   

žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia (nalepí doplněné teoretické 

podklady). Fotodokumentace, hodnocení projektového dne 
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Organizace projektového dne -  ŠVÝCARSKO 

 

Termín konání: 11.12.2015  

 

Hodinová dotace: 8.00 – 11.35 hod. 

Cíl projektového dne: zaměření se na stát Švýcarsko. Hlavními tématy jsou základní informace o 

Švýcarsku , povrch, vodstvo, zemědělství,   průmysl,  průmyslová  - velká švýcarská města, podnebí, 

historie, sport, kultura, osobnosti, turistický ruch, zajímavosti, kuchyně . 

 

4.  třída 

1.  a 2. hodina:   

powerpointová prezentace na interaktivní tabuli s hudebními a video ukázkami v prezentaci ,  hudba 

– státní hymna, videoukázka o výrobě sýrů,výlet po Švýcarsku, po železnici, Švýcarské 

Alpy,pastviny, výroba nožů 

3. hodina:  

video ukázka  filmu Heidi, Děvčátko z hor. Seznámení  s knihou autorem . Krátká četba z knihy. 

Vlastní práce dětí , kresba , puzzle (Merkuri, Federer, Zermatt Matterhorn) 

4. hodina :   

žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia (nalepí doplněné teoretické 

podklady). Fotodokumentace, hodnocení projektového dne. 
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Organizace projektového dne -  ŠVÝCARSKO 

 

Termín konání: 11.12.2015  

Hodinová dotace: 8.00 – 11.35 hod. 

 

Cíl projektového dne: zaměření se na stát Švýcarsko. Hlavními tématy jsou základní informace o 

Švýcarsku , povrch, vodstvo, zemědělství,   průmysl,  průmyslová  - velká švýcarská města, podnebí, 

historie, sport, kultura, osobnosti, turistický ruch, zajímavosti, kuchyně . 

 

5. a 6. třída 

1. 2. hodina:  

PowerPointová prezentace na interaktivní tabuli s hudebními a video ukázkami v prezentaci ,  hudba 

– státní hymna, videoukázka o výrobě sýrů,výlet po Švýcarsku  po železnici, Švýcarské Alpy, 

pastviny, výroba nožů 

3. hodina:    

Kresba vlajky a znaku.  Seznámení  s polohou Švýcarska  s jeho sousedními státy ( mapa ).  

Švýcarsko tajenka, puzzle (Merkuri, Federer, Zermatt Matterhorn) 

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia (nalepí doplněné 

teoretické podklady). Fotodokumentace, hodnocení projektového dne. 
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Organizace projektového dne -  ŠVÝCARSKO 

 

Termín konání: 11.12.2015  

Hodinová dotace: 8.00 – 11.35 hod. 

 

Cíl projektového dne: zaměření se na stát Švýcarsko. Hlavními tématy jsou základní informace o 

Švýcarsku , povrch, vodstvo, zemědělství,   průmysl,  průmyslová  - velká švýcarská města, podnebí, 

historie, sport, kultura, osobnosti, turistický ruch, zajímavosti, kuchyně . 

 

7. a 8.třída 

1. 2. hodina:  

PowerPointová prezentace na interaktivní tabuli s hudebními a video ukázkami v prezentaci ,  hudba 

– státní hymna, videoukázka o výrobě sýrů,výlet po Švýcarsku  po železnici, Švýcarské Alpy, 

pastviny, výroba nožů 

3. hodina:    

Kresba vlajky a znaku.  Seznámení  s polohou Švýcarska  s jeho sousedními státy ( mapa ).  

Švýcarsko tajenka, puzzle (Merkuri, Federer, Zermatt Matterhorn) 

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia (nalepí doplněné 

teoretické podklady). Fotodokumentace, hodnocení projektového dne. 
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Organizace projektového dne -  ŠVÝCARSKO 

 

Termín konání: 11.12.2015  

Hodinová dotace: 8.00 – 11.35 hod. 

 

Cíl projektového dne: zaměření se na stát Švýcarsko. Hlavními tématy jsou základní informace o 

Švýcarsku , povrch, vodstvo, zemědělství,   průmysl,  průmyslová  - velká švýcarská města, podnebí, 

historie, sport, kultura, osobnosti, turistický ruch, zajímavosti, kuchyně . 

9. třída 

1. 2. hodina:  

PowerPointová prezentace na interaktivní tabuli s hudebními a video ukázkami v prezentaci ,  hudba 

– státní hymna, videoukázka o výrobě sýrů,výlet po Švýcarsku  po železnici, Švýcarské Alpy, 

pastviny, výroba nožů 

3. hodina:    

Kresba vlajky a znaku.  Seznámení  s polohou Švýcarska  s jeho sousedními státy ( mapa ).  

Švýcarsko tajenka, puzzle (Merkuri, Federer, Zermatt Matterhorn) 

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia (nalepí doplněné 

teoretické podklady). Fotodokumentace, hodnocení projektového dne. 
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Organizace projektového dne -  ŠVÝCARSKO 

Termín konání: 11.12. 2015  

Hodinová dotace: 8.00 – 11.35 

Cíl projektového dne: zaměření se na stát Švýcarsko. Hlavními tématy jsou základní informace o 

Švýcarsku , povrch, vodstvo, zemědělství,   průmysl,  průmyslová  - velká švýcarská města, podnebí, 

historie, sport, kultura, osobnosti, turistický ruch, zajímavosti, kuchyně . 

 PRŠ 1, PRŠ 2  třída 

1. hodina:  

PowerPointová prezentace na interaktivní tabuli s hudebními a video ukázkami v prezentaci ,  hudba 

– státní hymna, videoukázka o výrobě sýrů,výlet po Švýcarsku, po železnici, Švýcarské 

Alpy,pastviny, výroba nožů 

2. a 3. hodina:  vaření  - tradiční švýcarská kuchyně - Apfelstrudel – jablečný štrúdl . Rösti - Jde 

o smaženou placku ze strouhaných nebo na kousky  nakrájených brambor. 

4. hodina: žáci zpracují na velký papír projektový výstup formou portfolia (nalepí doplněné 

teoretické podklady). Fotodokumentace, hodnocení projektového dne 
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Teoretická část - Švýcarsko 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

 

Oficiální název (český):  Švýcarská konfederace (26 kantonů ) 

Státní zřízení:  republika 

Členství v mezinár. organizacích:  ESVO, OECD 

Hlavní město (počet obyvatel):  Bern (128 tis.) 

Největší město (počet obyvatel):  Curych (839 tis. s aglomerací) 

Úřední jazyky:  němčina, francouzština, italština, rétorománština 

Kontinent:  Evropa 

Měna:  Švýcarský frank (asi 22 Kč) 

Náboženství:  49% Katolíci, 48% Protestanti 

Prezident: Švýcarský prezident pro rok 2015 - Simonetta Sommarugová 

Hraničí s Lichnštejskem, Německem, Itálií, Francií 

 

Úvod (historie): 

 

Ve starověku bylo území dnešního Švýcarska součástí Římské říše. V průběhu jejího rozkladu byly 

části švýcarského území osídleny kmeny Alamanů, Burgundů a Bavorů. Od 6. století byla většina 

území součástí Franské říše. Střed země se dostal v průběhu 12. a 13. století do držení rodu 

Habsburků. Boj proti Habsburkům dal základ pro vytvoření konfederace, Věčného spolku, v němž 

se roku 1291 spojily kantony Schwyz, Uri a Unterwalden a později další oblasti. Až do počátku 16. 

století pak pokračoval švýcarský nápor do severní Itálie. Nezávislost konfederace byla potvrzena i 

po třicetileté válce roku 1648. Po Velké francouzské revoluci bylo Švýcarsko dobyto francouzskými 

vojsky a vytvořena Helvetská republika jako závislý stát Franci . V průběhu napoleonských válek 

byla nezávislost Švýcarska obnovena a na Vídeňském kongresu roku 1815 uznána „věčná neutralita" 

země. V roce 1847 se některé kantony pokusily odtrhnout a vypukla občanská válka. Roku 1848 

byla přijata nová ústava a vytvořen spolkový stát. Za obou světových válek zachovávalo Švýcarsko 

neutralitu. V roce 1986 Švýcaři odmítli vstup do OSN. 

 

 

 

Švýcarsko: 

Je malá, hornatá země na jihovýchodě Evropy vyznačující se politickou neutralitou, velkým 



 10 

množstvím bohatých bank, světově proslulou ekonomikou, čistotou a kravami pasoucími se na 

úbočích hor. Karel Čapek kdysi řekl, že Švýcarsko je hornatá země tlustě pomazaná máslem. 

 

Krajina:   

Zejména v centrální oblasti a na jihozápadě Švýcarska se tyčí Alpy, které jsou až do výšek 2000 

metrů nad mořem zalesněné. Z Alpských vrcholů je nejznámější Matterhorn s výškou 4478 metrů 

nad mořem. Hornatá oblast pokrývá zhruba 60% země. Švýcarská krajina je členitá a v nížinách 

velmi hustě obydlená.  Alpy také kladou překážku silnicím, proto Švýcaři v minulosti museli dělat 

tunely pro dálnice spojující města mezi sebou. Tunely poblíž hranic mají v sobě vestavěnou 

železnou stěnu, která se v případě ohrožení země spustí, aby se nepřítel musel složitě škrábat přes 

alpské vršky po úzkých silničkách. Protože Švýcarsko je zemí bohatou, má dostatek prostředků k 

tomu, aby se o svoji krajinu staralo. Všechna města, vesnice a jiná obydlí jsou stavěna v zeleni, tudíž 

i když jsou domy vedle sebe natěsno namačkány, nemáte pocit, že žijete na sídlišti v Bohnicích. 

 

Podnebí a klima:  

Klimatické podmínky ve Švýcarsku jsou velmi rozdílné; od drsného podnebí na horských hřebenech 

až po středomořskou vegetaci v nížinách na jihovýchodě Švýcarska u hranic s Itálií, kde kolem 

tamních jezer rostou středomořské palmy. Celkem je ve Švýcarsku příjemné klima, tudíž je v zemi 

velká řada oblíbených rekreačních letovisek. Nejznámější z nich se nacházejí na úbočích alpských 

masivů nebo u břehů jezer. Nejznámějším jezerem je Ženevské jezero, déle zde jsou jezera 

Bodamské a Neuchatelské.  

 

Obyvatelstvo:  

Ve Švýcarsku vedle sebe žijí čtyři národnostní skupiny; Němci (na severu země), Francouzi (na 

jihozápadě země), Italové (na jihovýchodě), Rétorománci - hlásí se k původnímu obyvatelstvu. 

Zvláštností je, že si všechny národnostní skupiny ponechávají svůj jazyk a vzájemně se jazykově 

nemísí. Proto můžete narazit na místo, kde vedle sebe žijí Italové a Francouzi. Švýcaři jsou velmi 

příjemní lidé, kteří se stále usmívají, jsou neobyčejně zdvořilí a dobře vychovaní. Proto vedle sebe 

domy nemusí mít masivní ploty jako u nás, ale postačí keřík živého plotu.  

 

Kultura:   

Švýcarsko nemá silnou tradici v umění, ale je zemí, která je velmi navštěvována cizími spisovateli a 

umělci. Například Voltaire, James Joyce a Charlie Chaplin žili nebo pracovali ve Švýcarsku. V 

osmnáctém století Rousseauovy spisy hrály v Ženevě důležitou roli při vývoji demokracie. Carl 

Jung se svými výzkumy v Curychu přispěl k rozvoji moderní psychoanalýzy. Naopak mnoho 
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významných Švýcarů opustilo zemi a udělali si jméno v cizině, například architekt Le Corbusier, 

malíř Paul Klee . 

Slovo sudoku pochází ze Švýcarska. Ve Švýcarsku již začátkem osmnáctého století švýcarský 

matematik Leonardo Euler objevil „tajemství sudoky“ a pojmenoval jej latinské čtverce. Do 

jednotlivých čtverečků vypisoval, ale písmena, ne čísla- jak je tomu dnes. Je však zřejmé, že dnešní 

sudoku má kořeny svého vzniku a původu ve Švýcarsku, zásluhou dokonalého matematika Eulera. 

  

Ekonomika:  

Švýcarskou měnou je Švýcarský frank o hodnotě asi 22 Kč. Životní náklady ve Švýcarsku jsou 

poměrně vysoké, pravděpodobně nejvyšší z celé Evropy.  Ale i přesto je Švýcarská ekonomika 

velice stabilní a ve světě něco znamená. 

 

Města:  

Hlavním švýcarským městem je Bern, z Německé oblasti Švýcarska je největší město Curych dalším 

důležitým kulturním a průmyslovým městem je Basel na hranicích mezi Německem a Švýcarskem. 

Ve Francouzské části Švýcarska je nejdůležitějším městem Ženeva na hranicích s Francií.  

Symbolem Ženevy je vodotrysk postavený na molu na břehu jezera. Chrlí vodu rychlostí až 250 litrů 

za vteřinu, do výšky 145 metrů. Břehy jezera lemují zelené parky se sochami a lavičkami, zvláštní 

kuriozitou (symbolem Ženevy) jsou obrovské hodiny (s vteřinovou ručičkou přesahující délku 2,5 

metru) zapuštěné v trávníku.  

 

Politická organizace:  

Jak už sám název říká (Švýcarská konfederace) země má konfederativní uspořádání samostatných 

kantonů. Kantony jsou oblasti velikostí větších našich okresů, každý kanton má své hlavní město, 

ústřední švýcarská vláda sídlící v Bernu je na mínění a politické vůli kantonů závislá.  

 

Průmysl:  

Švýcaři se odjakživa orientují na průmyslovou výrobu s vysokou přidanou hodnotou, to jest 

průmysl, kde je minimum materiálu a maximum lidské práce. Proto se stal jedním symbolem 

Švýcarska hodinářský průmysl. Dodnes jsou Švýcarské hodinky z nejprestižnějších na světě. 

Jmenovitě například Omega, Tisot, Cartier nebo JVC Schaffhausen. Posledně jmenované jsou snad 

opravdu nejdražší, jejich cena na našem trhu je od 65 000 KČ za nejlevnější typ, až do 6 000 000 

KČ. Dále je ve Švýcarsku rozvinut chemický průmysl a farmaceutický průmysl (výroba léků) jehož 

centrem je Basel. 
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Architektura:   

Švýcarské tradiční stavby jsou Alpské domy se šikmou střechou a s dřevěným obkladem stěn. 

Dřevěné stavby jsou ve Švýcarsku na lukách hor velmi oblíbené. Ale Švýcarsko má i tradici 

moderní architektury, pochází odtud například světoznámý architekt Mario Botta, který zde 

realizoval řadu svých staveb. Je zde ovšem i mnoho staveb cizích architektů. 

 

Sport a turistika 

Pěší a vysokohorská turistika:                                                                                              Krásná 

švýcarská příroda a majestátnost alpských velikánů, to jsou hlavní důvody toho, proč do Švýcarska 

každoročně přijíždějí desetitisíce turistů. Letní turistika nabízí bezpočet zážitků, vždyť v zemi se 

nachází na 50 tisíc kilometrů stezek, které vedou různými typy terénu, kolem památek, panenskou 

přírodou a na krásné panoramatické výjevy. 

 

Lyžování a snowboarding:   

Perfektně udržované sjezdovky na bocích alpských velikánů jsou častým cílem turistů. Ve 

Švýcarsku najdete sjezdovky pro otrlé zastánce extrémního lyžování i mírné sjezdovky pro 

začátečníky. Úplní začátečníci mohou využít instruktorů v některé z početných lyžařských škol. 

Vybavení si přitom lze zapůjčit v každém středisku. V létě je lyžování možné na ledovcích. 

Specialitou švýcarských hor je také lyžování s využitím vrtulníků (heliskiing). 

 

Cyklistika:   

Jízda na kole má ve Švýcarsku mnoho zastánců, vždyť se tady nachází přibližně 3500 kilometrů 

dobře značených tras. Kola si navíc lze na mnoha místech zapůjčit, mimo jiné prakticky v každé 

železniční stanici. Výhodou je, bicykl můžete s klidem vrátit na úplně jiné stanici. 

Ostatní sporty:  

Mezi další oblíbené sporty patří golf. Ve Švýcarsku je přibližně 30 skvělých golfových hřišť. Hra 

přitom není jen hledáním neposlušného míčku (můj případ), ale i společenskou událostí spojenou s 

možností vychutnat si krásu místní přírody.  

Rozšířeným a oblíbeným sportem je i tenis. Součástí každého většího hotelu nebo turistického 

střediska jsou kurty. Vodní sporty jsou rovněž populární, a to především na místních jezerech, 

například na jezerech Lugano a Neuchâtel a na Ženevském jezeře. Velkému zájmu se těší vodní 

lyžování, plachtění a kanoistika, na Curyšském jezeře pak veslování.  
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Významnné osobnosti 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna Spyriová rozená Heusserová se narodila 12 .6. 1827 v Hirzelu ve 

Švýcarsku. Jako čtvrtá ze šesti dětí, vyrůstala na hospodářství svého otce, venkovského lékaře. Po 

studiu na venkovské škole a soukromém doučování farářem, se dostala na tři roky do Zürichu, kde 

studovala cizí jazyk a hudbu, poté odešla na jeden rok do penzionu v Yverdonu. Od roku 1845 

vyučovala doma svojí mladší sestru a věnovala se studiu literatury. V roce 1852 se provdala za 

Bernharda Spyriho, právníka . 

 
 
 
                                      

                              
 
Jan Hus, na počátku svého působení vzorný katolický kněz a univerzitní učenec, našel ve svém 

marném boji za církevní reformu cestu k myšlení anglického teologa Johna Wyclifa (1330–1384). 

Proti pojetí středověké církve jako nadosobní ručitelky spásy postavil Hus osobní víru křesťana, 

která je ochotna podřídit se vnější církevní autoritě pouze tehdy, pokud to sama uzná za správné. Byl 

upálen v Kostnici 6. července roku 1415. 
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Charlie Chaplin 

(* 16. duben 1889 Londýn, Spojené království – † 25. prosinec 1977 Lausanne, Švýcarsko) 

Filmový herec a režisér britského původu. Klasik světové kinematografie a nejvýznamnější osobnost 

filmové němé grotesky. 

Mezi jeho nejznámější filmy patří Tulák (1915), Kid (1921), Zlaté opojení (1936), Moderní doba 

(1936). 

                            

 
 
Pierre de Coubertin 

(* 1. leden 1863 Paříž, Francie – † 2. září 1937 Ženeva, Švýcarsko) 

Francouzský pedagog a historik, zakladatel moderních olympijských her. První novodobé OH byly 

zahájeny symbolicky v roce 1896 v Řecku v Aténách a konají se dodnes každé čtyři roky. 

Prosazoval zařazení sportovní výchovy do vzdělávání mládeže. 

 
 

 
                                 
Erich Maria Remarque 

(* 22. červen 1898 Osnabrück, Německo – † 25. září 1970 Locarno, Švýcarsko) 

Německý spisovatel, prozaik a dramatik. Světového úspěchu dosáhl románem Na západní frontě 

klid. Jeho tvorba se vyznačuje humanizmem a protiválečnými postoji. Známá díla: Tři kamarádi, 

Vítězný oblouk. 
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Freddie Mercury (5.9.1946 - 24.11.1991) se narodil jako Farookh Bulsara na Zanzibaru, ostrově, 

který dnes patří k Tanzanii. Až do sedmi let byl vychováván jako jedináček. Pak se narodila jeho 

sestra Kashmire. V necelých čtrnácti letech se ale s rodiči přestěhoval do Britá-nie. V průběhu roku 

1970 začali společně zkoušet a novou kapelu - podle Freddieho návrhu - pojmenovali Queen. 

Freddie měl jasnou představu o stylu kapely: zkombinovat tvrdost Led Zeppelin s novým druhem 

vizuální elegance. A Bulsara se přejmenoval na Freddieho Mercuryho. To bylo jeho druhé já, 

postava, ve které mohl rozvinout všechnu fantazii. Homosexuál Mercury měl rád kostýmy, cetky a 

divadelní prvky. Na stadionu v brazilském Sao Paulu aplaudovalo Queen 131 000 diváků. 

Mercuryho promis AIDS. Poslední queenov-ské nahrávky ve švýcarském Montreaux natáčel s 

vědomím blížící se smrti. Dnes tam na břehu Ženevského jezera stojí jeho socha, zahleděná do dáli. 

A zeď u londýnského domu na Logan Place, kde Mercury zemřel, se asi pokryje nápisy a fanoušci 

sem jistě přinesou i květiny.  

 

 
Tenista Roger Federer byl zvolen nejlepším sportovcem Švýcarska a v zemi helvétského kříže je s 
šesti triumfy rekordmanem. Při vyhlášení v Curychu si došel i pro trofej určenou nejlepšímu 
družstvu, protože anketu vyhrál tým vítězů Davisova poháru.  
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Pracovní list č.1 
 
 

 

Z tajenky křížovky se dozvíš české pojmenování města, které je sídlem mnoha významných 

mezinárodních organizací, např. Mezinárodního červeného kříže. 
 

 

 

 1.                    

    2.                

   3.                

4.                       

     5.                

 6.                    

                
 

 

1. Hlavní město západního souseda Švýcarska. (české pojmenování ) 

2. Hlavní město Švýcarska. 

3. Řeka, která tvoří přirozenou hranici mezi Švýcarskem a Německem. 

4. Český název švýcarského města, ve kterém se konal koncil s M. Janem Husem (české  

    pojmenování) 

5. Hlavní město státu, který má se Švýcarskem nejkratší. 

6. Řeka, která pramení ve Švýcarsku a ústí do Středozemního moře. 
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Test  pro žáky 8. a 9.třídy 

ŠVÝCARSKO 

 

ÚKOL č. 1: Nakresli švýcarskou vlajku a znak 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL č. 2: Podle mapy v prezentaci co nejpřesněji popiš polohu Švýcarska (kontinent, poloha 

v rámci kontinentu, přímořský, vnitrozemský stát…). 

kontinent.....................................................................................................  

přímořský...................................................................................................... 

 

vnitrozemský stát.......................................................................................... 
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ÚKOL č. 3: Urči , pomocí atlasu sousední státy Švýcarska. 

 

1……………………………………………….. 

 

2……………………………………………….. 

 

3……………………………………………….. 

 

4……………………………………………….. 

 

5………………………………………………. 

 

 

 

ÚKOL č. 4: Pomocí atlasu vyznač tyto vodní plochy: 

Ženevské jezero – největší jezero v Alpách (po Balatonu druhé největší ve střední Evropě) 

Bodamské jezero – druhé největší jezero v Alpách 

Lucernské jezero 

Neuchâtelské jezero 

Curyšské jezero 
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ÚKOL č. 5 : Pomocí atlasu vyznač polohu těchto měst: 

Bern – hlavní město  

Curych (Zürich) – největší město Švýcarska 

Ženeva (Geneva) – druhé největší město Švýcarska 

Lucern (Lucerne)  

Basilej – město na Rýně 

 

 

ÚKOL č. 6: Vyjmenuj všechny úřední jazyky ve Švýcarsku. Jsou čtyři: 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 
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ÚKOL č. 7: Která hospodářská odvětví jsou ve Švýcarsku nejvýznamnější? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

ÚKOL č. 8: Co je to EFTA? 

nápověda v prezentaci 

EFTA je……………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….............................

............................................................................................................... 

 

ÚKOL č. 9: Co je to WTO? 

- nápověda v prezentaci 

WTO je………………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ÚKOL č. 10: Co je to Schengenský prostor? 

Jedná se o……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………....... 

 

 

 

 

 
 
 
 


