
ZEMĚPIS   7.A,B – 4. část
Dnes si nejdříve trochu zopakujeme. Následující dva úkoly vyřeš do sešitu z druhé strany. Řešení  
mi pošli na e-mail do 17. 4.

!!!Někteří žáci ještě nesplnili úkoly ze 2. části – prosím také vypracovat a zaslat na e-mail. Děkuji.

           e-mail:     zemepis-jizni@seznam.cz  

1. Z následujících pojmů vyber ty pojmy, které jsou typické pro oblast Severní Evropy 
(do sešitu neopisuj zadání, ale napiš pouze řešení, správně je 10 pojmů)

     
            pojmy: Středozemní moře, Skandinávský poloostrov, tajga, olivy, trajekt, vinná réva, 
                         ledovcová jezera, pouště, opice, krokodýl, sob, polární den, Pyrenejský poloostrov,
                        Severoatlantský proud, zemětřesení, horká léta, těžba dřeva, citrusy, rybolov,
                        obratník Raka, severní polární kruh

       2.  Z následujících pojmů utvoř dvojice (zadání neopisuj, napiš pouze řešení ve tvaru: 1c, 2a, ..)

1. Vatikán                                              a) korkový dub
2. Dánsko                                              b) vodní elektrárny
3. Itálie                                                  c) Lego
4. Finsko                                               d) kolébka olympijských her
5. Portugalsko                                       e) papež
6. Španělsko                                          f) Země tisíce jezer
7. Řecko                                                g) Sicílie
8. Norsko                                               h) Kanárské ostrovy

Učivo od 14. 4. do 17. 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.

ISLAND                              (učebnice str. 75)

• hl. město: Reykjavík
• ostrov sopečného původu (sopka Hekla)
• hornatý povrch
• pevninský ledovec (Vatnajökull)
• gejzíry, horké prameny
• geotermální elektrárny
• tundra
• chov ovcí, rybolov



POBALTSKÉ STÁTY           (učebnice str. 75)
• nedostatek nerostných surovin
• živočišná výroba – chov skotu, rybolov

• ESTONSKO (člen EU) – hl. město: Tallin

• LOTYŠSKO (člen EU) – hl. město: Riga

• LITVA (člen EU) – hl. město: Vilnius

ZÁPADNÍ   EVROPA       (učebnice str. 76 -77 + mapa na str. 66)

poloha – pobřeží Atlantského oceánu, Britské ostrovy

státy – Velká Británie, Irsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko

podnebí – mírný pás přímořského typu (více srážek)
              - u pobřeží Středozemního moře subtropický pás

vodstvo – hustá říční síť (splavné řeky + mnoho průplavů)
              - řeky: Rýn, Seina, Loira, Temže

obyvatelstvo – nejhustěji osídlená část Evropy


