
(Ne)tradiční povolání 

Cestovatel 

Cestovatel je člověk, který objevuje a poznává cizí země a místa 
naší planety. Jeho cílem je poznat, jak žijí lidé různých koutů světa. 
Záleží jen na tobě, kolik dobrodružství na svých cestách prožiješ, 
kolik zajímavostí se dozvíš a zda se ti podaří proměnit tvůj koníček, 
kterým cestování obvykle bývá, také ve skutečné zaměstnání. 
 
Cestování na plný úvazek: Pracovat jako cestovatel znamená, vydělávat si cestováním peníze. 
Je spousta možností, jak toho dosáhnout. 
Cestovatelé se o své zážitky a dobrodružství, které na svých cestách zažívají, často podílejí 
s ostatními a to prostřednictvím fotografií, knih, videí, výstav nebo přednášek. Někdy se jim 
dokonce podaří přivydělat si v zemích, která navštíví.  

 
Cestovatel nebo turista? 
Cestovatel není totéž co turista. Cestovatel čelí nepohodlí a poznává neznámé. 
Dokážeš posoudit, co patří k cestování a co k turistice? Zakroužkuj vše, co podle tebe patří k 
cestování. 
 

STAN, NEPOHODLÍ, ATRAKCE, ČTENÍ KNIH, OPALOVÁNÍ, ČISTÉ POVLEČENÍ, 
MÍSTNÍ JÍDLO, HOTELOVÁ KUCHYNĚ, ODLEHLÉ VESNICE, PEVNÉ BOTY 
  
1. Sbal se na cestu 
Věci, které si zabalíš, budeš muset nosit stále při sobě a starat se o ně. 
Každý cestovatel si proto musí rozmyslet, co bude na svých cestách potřebovat. 
 
Jakou zemi bys chtěl/a navštívit? ………………………………………  
Popřemýšlej, co vše by sis do baťohu zabalil/a a proč. 
Nezapomeň, že baťoh není bezedný, a že některé věci budeš potřebovat více než jiné. 
Seznam toho, co si zabalíš, napiš kamkoliv kolem obrázku a v závorce odůvodni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad: LÉKY (proti 

nemocem) 



2. Poznej zajímavosti o zemích různých koutů světa! 
Každý cestovatel by před začátkem své cesty měl z knih, map nebo internetu zjistit informace 
o zemích, které hodlá navštívit, jako je například jazyk, kterým se v zemi hovoří, měna, kterou 
se v zemi platí nebo nejdůležitější tradice a zvyky, které jsou třeba dodržovat. 
Vylušti tajenku! Přečti si 10 vybraných zajímavostí a přiřaď k nim některou z níže jmenovaných 
zemí, které se k nim podle tebe váží. Název zemí přepiš podle čísel do křížovky a vylušti 
tajenku.  
 
1. Vysoké Tatry patří k oblíbených cílům milovníků horské turistiky.  
2. Tato země má jednu z nejlepších kuchyní na světě. Je proslulá mimo jiné také špagetami na 
    „milion“ různých způsobů. 
3. V této zemi je kilt (sukně) součástí tradičního mužského kroje. 
4. Jedná se o nejoblíbenější zemi pro strávení letní dovolené u moře.  
5. Slaví se zde Den svatého Patrika – patrona této země. 
6. O této zemi (a především hlavním městě) se říká, že je zemí módy. 
7. V příbězích této země se vypráví o Lochnesské nestvůře. 
8. Tato země je domovem klokanů žijících ve volné přírodě. 
9. Symbolem a znakem této země je javorový list.   
10. Tato země je známá mumiemi nalezenými v hrobkách starých tisíce let.   
 
Francie, Slovensko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Skotsko, Kanada, Austrálie, Anglie, Egypt 
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Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tajenka: Jedná se o  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ VODOPÁDY.  

Několik zajímavostí o těchto vodopádech najdeš na nástěnce v dětském oddělení knihovny.  


