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KLÍČOVÁ SLOVA 
 

cestovatel, objevy 

ANOTACE 
 

Žáci přiřazují na interaktivní tabuli 
jména a cesty objevitelů s příslušnou 
tematikou. Vyhledávají potřebné 
informace v encyklopediích nebo na 
internetu. 

PLNĚNÉ VÝSTUPY 
 

Žáci mají povědomí o daném tématu, 
umí vyhledat potřebná data 
v encyklopedii a na internetu. 

POUŽITÉ OBRÁZKY Kliparty MS Office, Kliparty Clker.com 
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CESTOVATELÉ A OBJEVITELÉ 

Přiřaď  jména k objevům a cestám na interaktivní tabuli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KRYŠTOF KOLUMBUS 

JAMES COOK 

FERNÃO DE MAGALHÃES 

ROALD AMUNDSEN 

WILLEM BARENTS 

HENRY MORTON STANTEY 

MARCO POLO 

MIROSLAV ZIKMUND  
a JIŘÍ HANZELKA 

EMIL HOLUB 

Podnikl cestu k řece 

Zambezi a zpracoval první 

detailní mapu oblasti okolo 

Viktoriiných vodopádů. 

Ve službách Katolických králů Španělska 

uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský 

oceán. Nevěděl, že objevil nový kontinent 

(Ameriku), obyvatele nazval Indios. 

Objevil Špicberky a Medvědí 

ostrov a jako první zmapoval 

Novou zemi. Uskutečnil se 

svou posádkou první 

přezimování v Arktidě. 

Byl prvním Evropanem, který podrobněji 

poznal východní Asii. Se strýcem podnikli 

už v letech 1255-1269 dlouhou cestu do 

nitra Asie, na které dospěli až k 

mongolskému chánovi Kublajovi. 

Zmapoval Nový Zéland, 

objevil Havajské ostrovy a 

další ostrovy v Tichomoří. 

Jako první člověk dosáhl jižního pólu. Stal 

se průkopníkem polárního výzkumu 

vzducholoděmi a letadly. 

Jeho výprava přinesla důkaz 

o kulatosti Země, jako první 

obeplul celou zeměkouli. 

Vypátral zmizelého badatele Livingstona a 

prozkoumal vnitrozemí Afriky – Kongo, 

Viktoriino jezero. 

Podnikli cestu do Afriky a Jižní Ameriky. 

Celou výpravu absolvovali vozem Tatra 87. 

Z této cesty bylo rozhlasem odvysíláno 

přes 700 reportáží. Na této cestě pořídili 

velké množství fotografií a natočili značné 

množství filmového materiálu. 
Jan Eskymo Welzl 

Byl cestovatel, dobrodruh, 

lovec, zlatokop, náčelník 

eskymáků a nejvyšší soudce 

v Nové Sibiři a vypravěč. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zambezi

