
VÁLKA NA UKRAJINĚ (pracovní list) 

1. S pomocí internetu (mobilu) vyhledej informace o prezidentech obou států: 

Vladimir Putin se narodil roku ___________ ve městě _____________________ do 

dělnické rodiny, kde tatínek byl členem komunistické strany (KSSS). S bývalou manželkou 

Ljudmilou Škrebněvovou má _____ dcery. Vysokoškolská studia práv nedokončil, mezitím 

se stal členem sovětské tajné služby se zkratkou ___________ a také členem KSSS. 

Putinova politická kariéra nabrala zvestup při řešení války v Čečensku, kdy pomohl tamním 

separatistům v boji proti Čečencům. Od roku ___________ 

vykonával střídavě úřad premiéra a prezidenta až do současnosti. 

Volodymyr Zelenskyj se narodil na jihu Ukrajiny do židovské 

rodiny. V mládí vystudoval práva na Kyjevské univerzitě, ale 

místo práv se začal věnovat _______________________________________________. 

V roce __________ se rozhodl kandidovat na prezidenta a se ziskem 74% tyto volby 

jasně ovládl. Dnes je mu _______ let a se svojí armádou a spolupracovníky aktivně 

brání hlavní město Ukrajiny a sdílí aktuální videa na sociálních sítích.    

 

2. S pomocí atlasu zodpověz tyto otázky: 

a) S kolika evropskými státy Rusko sousedí = ______________ 

b) Vypiš z těchto států pouze ty, které nejsou v NATO = ______________________________________________ 

c) Která řeka tvoří páteř Ukrajiny a je hlavní přírodní bariérou pro postup ruské armády = ___________________ 

d) Jak se jmenuje přístav v Azovském moři, který čelil prvním útokům ruské armády = _____________________ 

e) Jak se jmenuje největší město východní Ukrajiny, které se zatím brání dobytí = _________________________ 

f) Jaké významné a strategické suroviny se těží na území Ukrajiny = _________________________________  

  

3. S pomocí internetu (mobilu) zkus vysvětlit, co by se stalo, kdyby byla Ukrajina v NATO 

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

4. Západní státy včetně ČR řeší, jak znemožňit Rusku další postup a ublížit mu zejména ekonomicky. 

Napiš alespoň 2 příklady toho, jak chce svět Rusko srazit „na kolena“.   

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

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

5. Kromě sankcí proti Rusku svět řeší naopak jak pomoci Ukrajině. Zkus zjistit, jakými všemi způsoby 

můžeme my - občané ČR - pomoci Ukrajině, tamním lidem i těm co prchají na západ.  

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

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

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


