
ZEMĚPIS   7.A,B – 5. část
Ahoj sedmáci, jenom bych chtěla připomenout některým žákům, že mi ještě neposlali vypracované 
úkoly. Jsou dva: ve druhé části (z 24. 3. - křížovka a ostrovy Kanárského souostroví) a ve čtvrté 
části (ze 14. 4. - pojmy Severní Evropy a spojování pojmů do dvojic). Prosím o vypracování a 
zaslání na e-mail ke kontrole. Děkuji.
Žákům, kteří úkoly vypracovali a poslali, děkuji :)  

Dnes je pro vás na procvičení učiva připravena křížovka. Křížovku neopisuj, zapiš si rovnou 
odpovědi a tajenku do sešitu z druhé strany. Připomínám, že číslo za větou je počet písmen v 
odpovědi a číslo v závorce je pořadí písmena, které patří do tajenky. Vyřešenou křížovku a tajenku 
mi pošli na e-mail do 24. 4. (email: zemepis-jizni@seznam.cz)

Křížovka
1. nejvyšší sopka Evropy 4(1)
2. evropský veletok (řeka) – ústí do Černého moře 5(2)
3. úzký, dlouhý mořský záliv vytvořený činností ledovce 5(4)
4. stát s hlavním městem Oslo 6(2)
5. nejmenší stát světa 7(3)
6. sopka v Itálii 5(4)
7. „Země tisíce jezer“ 6(3)
8. stát s hlavním městem Athény 5(2)
9. ostrov sopečného původu v Evropě 6(3)

Učivo od 20. 4. do 24. 4. 2020
Nejprve si přečti informace v učebnici a prohlédni si obrázky. Potom si opiš výpisky do sešitu.
Pracuj s mapou, vyhledej si státy i jednotlivá města.

VELKÁ  BRITÁNIE         (učebnice str. 78-79)
(Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

• hl.město: Londýn
• království – královna Alžběta II.
• hospodářsky vyspělý stát (člen G7)
• poloha: ostrovní stát, spojený s pevninou Eurotunelem (vede pod dnem průlivu La Manche)
• skládá se ze čtyř částí (zemí): Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko
• podnebí: mírné, přímořský typ (více srážek)
• nerosty: černé uhlí, ropa (Severní moře)
• kolébka světového průmyslu, průmyslová oblast – střední  a jižní Anglie
• chov skotu, ovcí, rybolov
• velké námořní loďstvo, trajekty
• města: Birmingham, Liverpool, Manchester, Edinburg, Glasgow, Oxford
• zajímavosti: Londýn (Tower Bridge, Big Ben, Greenwichská hvězdárna – nultý poledník)

                     jezero Loch Ness
                     Stonehenge
                     výroba whiski



IRSKO (člen EU)
• „Zelený ostrov“
• hl. město: Dublin
• vlhké podnebí
• pastviny – chov skotu, ovcí

FRANCIE (člen EU)      (učebnice str. 79-80)
• + ostrov Korsika
• hl. město: Paříž
• hospodářsky vyspělý stát (člen G7)
• podnebí: mírné, u pobřeží Středozemního moře subtropické
• zemědělství: chov skotu (výroba sýrů)

                      vinná réva (výroba vína, sektů), levandule
• jaderné elektrárny, přílivové elektrárny
• výroba: auta (Renault, Peugeot, Citroen), letadla (Airbus), vlaky (TGV), pneumatiky 

(Michelin), oděvy, kosmetika
• města: Paříž (Eifelova věž, obrazárna Louvre, muzea,)

            Marseille, Le Havre – přístavy
            Strasbourg 

• zajímavosti: zámek Versailles
                     cestovní ruch: Alpy – lyžování, turistika

                                                         pobřeží Středozemního moře
                      


