
ZEMĚPIS   7.A,B – 9. 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. 

V dnešní části budete mít jednoduchý úkol. Ofoťte mi výpisky z celé Západní Evropy (úvod, Velká 
Británie, Francie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko) a pošlete mi je na e-mail ke kontrole 
do 22. 5. 2020. Pošlete zároveň i chybějící úkoly. Děkuji.

e-mail:   zemepis-jizni@seznam.cz   

Učivo od 18. 5. do 22. 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.

MAĎARSKO  (člen EU)          (učebnice str. 89)
• hl. město: Budapešť
• povrch: nížinatý
• podnebí: mírné, vnitrozemské
• vodstvo: Dunaj
• zemědělství: úrodné půdy – ovoce, zelenina, vinná réva, kukuřice, …....
• průmysl: potravinářský – uzeniny (klobásy, salámy)

               elektrotechnický, výroba léků
• města: Budapešť, Debrecen, Szeged
• zajímavosti: termální prameny – lázně

                     jezero Balaton – rekreace

ALPSKÉ   STÁTY = Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko      (učebnice str. 86-87)
• hornatý povrch
• vnitrozemské státy
• jezera ledovcového původu
• vodní elektrárny
• chov skotu
• turistický ruch – letní i zimní

RAKOUSKO  (člen EU)    
• hl. město: Vídeň
• skládá se z 9 spolkových zemí
• alpské řeky – vodní elektrárny, řeka Dunaj
• chov skotu (mléčné výrobky)
• dřevozpracující průmysl, hutnictví, strojírenství
• města: Vídeň, Salzburg, Graz, Linz, Innsbruck
• turistický ruch: alpská střediska – Dachstein, Zell am See, …..

ŠVÝCARSKO
• hl. město: Bern
• skládá se z kantonů (územní celky)
• jazyky: němčina, francouzština, italština, rétorománština



• neutrální stát
• vodstvo: Rýn, ledovcová jezera (Ženevské, Bodamské, ...)
• vysoká životní úroveň
• banky
• vyrábí: hodinky, nože, lékařské přístroje, léky, mléčné výrobky, čokolády
• města: Ženeva (sídlo mezinárodních organizací), Zürich
• turistický ruch: Alpy

LICHTENŠTEJNSKO
• hl. město: Vaduz

SLOVINSKO  (člen EU)
• hl. město: Lublaň
• vyrábí elektrospotřebiče
• turistický ruch: Alpy


