
ZEMĚPIS   7.A,B – 7. část
Ahoj sedmáci.  Všem žákům, kteří mi pravidelně zasílají ke kontrole vypracované úkoly, děkuji. 
Zároveň upozorňuji, že někteří žáci vypracované zadané úkoly ještě neposlali – prosím o zaslání. 
Někteří žáci odeslali pouze jeden nebo dva úkoly. Prosím odeslat i další úkoly – celkem sedm. 
Děkuji.
Nezapomeňte, že budu přihlížet k vaší aktivitě (plnění úkolů) při uzavírání hodnocení za druhé 
pololetí. 

V této části budete mít za úkol přiřadit správně pojmy do jednotlivých oblastí Evropy, pro kterou je 
pojem typický. Z druhé strany sešitu si udělejte tři sloupečky a nadepište si je: Jižní Evropa, Severní
Evropa a Západní Evropa. Do těchto oblastí zařaďte pojmy (každý pojem použij jednou).  Řešení 
mi posílejte na e-mail do 15. 5. (zemepis-jizni@seznam.cz)

POJMY: tajga, Středozemní moře, eurotunel, ledovcová jezera, severní polární kruh, vinná réva, 
               Rýn, Gibraltar, fjord, olivy, polder, Severoatlantský proud, poloostrov Peloponés, Etna,
               Loch Ness, Benelux

Učivo od 11. 5. do 15. 5. 2020
Nejprve si přečti informace v učebnici a prohlédni si obrázky. Potom si opiš výpisky do sešitu.
Pracuj s mapou, vyhledej si jednotlivé státy a města.

NĚMECKO (člen EU)       (učebnice str. 84-85)
• hospodářsky vyspělý stát (G7)
• hl. město: Berlín
• skládá se ze 16 spolkových republik (např. Bavorsko, Sasko, …..)
• nejlidnatější stát Evropy
• povrch: sever nížiny, jih Alpy (Zugspitze – nejvyšší hora)
• výhodná dopravní poloha – přístup k Baltskému i Severnímu moři
• říční doprava + průplavy: Rýn, Dunaj, Labe, Mohan, Odra
• nerostné suroviny: černé a hnědé uhlí
• průmyslová oblast: Porýní-Porúří (kolem řeky Rýn – zhoršené životní prostředí)
• vyrábí: dopravní prostředky (auta - Audi, Opel, Volkswagen, BMW, Mercedes), elektroniku,

            optické přístroje, léky, …...
• města: Hamburk, Rostock, Brémy – přístavy

            Duisburg – největší říční přístav Evropy (Rýn)
            Dortmund, Kolín nad Rýnem, Düsseldorf – průmyslová centra v Porýní
            Frankfurt nad Mohanem – významné letiště
            Mnichov – centrum Bavorska
            Lipsko, Drážďany

• zajímavosti: Německo je hlavní obchodní partner ČR
                     Drážďany – obrazárna Zwinger
                     Mnichov – Oktoberfest (slavnosti piva)

POLSKO (člen EU)        (učebnice str. 88-89)
• hl. město: Varšava
• povrch: nížinatý
• vodstvo: řeky Odra, Visla

               jezerní plošiny (pozůstatky po ledovci)
• nerosty: hnědé a černé uhlí, síra, soli



• průmyslová oblast: Horní Slezsko
                                (chemický, hutnický, strojírenský průmysl)

• města: Krakov, Katowice, Lodž
            Gdaňsk, Štětín – přístavy

• zajímavosti: Osvětim – koncentrační tábor za 2. sv. války
       

SLOVENSKO (člen EU)      (učebnice str. 88)
• hl. město: Bratislava
• povrch: Karpaty, Podunajská nížina
• řeky: Dunaj, Váh
• podnebí: mírné, vnitrozemské
• průmysl: strojírenský, hutnický, chemický
• zajímavosti: Vysoké Tatry, Nízké Tatry

                     jeskyně – Demänovská, Dobšínská ľadová
                     minerální prameny – lázně: Piešťany, Bardejov, Turčianské Teplice
                     Zemplínská Šírava – vodní nádrž 
                     Gabčíkovo – vodní nádrž na Dunaji


