
         

         

 

MARCO POLO  se roku 1271 vydal se svým otcem a strýcem na cestu do Orientu. Nevěděl, že cesta bude 

   trvat dlouhých _____ let. 

Vyrazili z „1“ přes „2“ do zakavkazského státu „3“. Pak putovali Polové na jih do „4“, „5“ a „6“, který byl důležitým 

obchodním přístavem v jihovýchodním cípu Perského zálivu.  

 Sem přijížděli kupci z Indie s kořením, drahými kameny a perlami, hedvábnými látkami a slonovinou. Pak se 

vydali po souši na sever, vyprahlými oblastmi východní Persie. Severním „7“ přes pohoří „8“ až dorazili na okraj 

největší asijské „9“. Cílem jejich cesty byl „10“.  

 Kublaj si oblíbil mladého Marka a během sedmnácti let, které tu pobýval, mu 

svěřoval různé úřady. Například ho na tři roky zmocnil správou města. V roce 1292 velký 

chán Marka Pola s otcem a strýcem bohatě odměnil a propustil. Domů se vrátili po tříleté 

cestě. Na lodi se plavili jihočínským mořem do Končinčíny a na Sumatru, kde čekali půl 

roku na příznivý vítr. V Janově ho zajali a vyprávění zapsal spoluvězeň Rustichello. 

 

MARCO POLO – CESTA (u města napiš i stát) 

START  1/ 45° 26´ s. š., 12° 19´ v. d. __________________________________________________________ 

2/ 41° s. š., 28° 58´ v. d. ____________________________________________________________________ 

3/ 40° 23´ s. š., 44° 57´ v. d. _________________________________________________________________ 

4/ 33° 20´ s. š., 44° 23´ v. d. _________________________________________________________________ 

5/ 30° 30´ s. š., 47° 49´ v. d. _________________________________________________________________ 

6/ 27° 4´ s. š., 56° 28´ v. d. __________________________________________________________________ 

7/ 34° 0´ s. š., 66° 0´ v. d. ___________________________________________________________________ 

8/ 38° 0´ s. š., 71° 0´ v. d. pohoří _____________________________________________________________ 

9/ 41°30′ s. š., 106° v. d. poušť _______________________________________________________________ 

CÍL  10/ 39° 54´ s. š., 116° 23´ v. d. _________________________________________________________ 

 

OTÁZKY K TEXTU: 

1/ Jak se nazývá kniha, z které je ukázka? 

2/ Na které části lidského těla nosí plátky zlata? 

3/ Co se děje 40 dní po narození dítěte? 

4/ Kdo léčí nemocné lidi? 

5/ Kolik mají bohů? 

6/ Koho zabijí, aby prolili jeho krev pro uzdravení nemocného? 

7/ Takto žili lidé v jaké zemi? 

              

        

DOBRODRŮŽO 
PRÁCE S TEXTEM 

čítanka str. 63 – 66;  
ATLAS SVĚTA 

Ne každý může být cestovatelem. Dokážeš to ty? 

CESTOPIS = je to prozaický útvar, který popisuje cesty 
  do cizích zemí  (je poučný i zábavný) 

 

Úkol týdne (do 14. 4.): „CESTA“ a „OTÁZKY“  výsledek bude zveřejněn na webu školy 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Přístav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perský_záliv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koření
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hedvábí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slonovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/1292
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihočínské_moře
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kočinčína
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=41.5_N_106_E_type%3Amountain&language=cs&pagename=Gobi

