
ZEMĚPIS   7.A,B – 10. část
Ahoj sedmáci. Všem žákům, kteří mi pravidelně zasílají ke kontrole vypracované úkoly, děkuji. 
Zároveň upozorňuji žáky, kteří mi úkoly neposílají (nebo poslali jenom část úkolů), že budu 
přihlížet k vaší aktivitě (plnění úkolů) při uzavírání hodnocení za druhé pololetí. Tyto žáky prosím 
o zaslání chybějících úkolů. Děkuji.

V této části budete mít jednoduchý úkol. Ofoťte mi výpisky z celé Střední Evropy (úvod, Německo,
Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Slovinsko) a pošlete mi je na
e-mail (zemepis-jizni@seznam.cz) ke kontrole do 29. 5. 2020. Děkuji. 

Učivo od 25. 5. do 29. 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.

JIHOVÝCHODNÍ   EVROPA        (učebnice str. 90-91 + mapa na str. 66)
• = Balkánský poloostrov
• státy: Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 

          Severní Makedonie, Kosovo, Albánie
• podnebí: mírné vnitrozemské, na pobřeží subtropické
• vodstvo: Dunaj
• náboženství: křesťanství a islám
• národnostní a náboženské konflikty
• hospodářsky méně vyspělé státy, nižší životní úroveň
• zemědělství: kukuřice, tabák, olivy, ….
• cestovní ruch: Jaderské a Černé moře

RUMUNSKO  (člen EU)          (učebnice str. 92)
• hl. město: Bukurešť
• řeka Dunaj – tvoří hranici mezi Rumunskem a Bulharskem
• zemědělství: pšenice, kukuřice, zelenina, chov prasat
• nerosty: ropa, zemní plyn
• cestovní ruch: hory (v létě)

BULHARSKO  (člen EU)          (učebnice str. 92-93)
• hl. město: Sofie
• řeka Dunaj
• zemědělství: růže (výroba oleje do kosmetiky), ovoce, zelenina
• nerosty: nedostatek
• cestovní ruch: pobřeží Černého moře (Varna, Burgas)

                        hory (turistika, lyžování)

CHORVATSKO  (člen EU)          (učebnice str. 93-94)
• hl. město: Záhřeb
• cestovní ruch: pobřeží Jaderského moře (Dalmácie)
• přístavy: Split, Rijeka



Ostatní státy:
BOSNA   A   HERCEGOVINA  - hl. město: Sarajevo
SEVERNÍ   MAKEDONIE – hl. město: Skopje
SRBSKO – hl. město: Bělehrad
ČERNÁ   HORA – hl. město: Podgorica
KOSOVO – hl. město: Priština
ALBÁNIE – hl. město: Tirana


