
ZEMĚPIS   7.A,B

Při práci používej vždy atlas světa (vlastní, půjčený ze školy, mapy na internetu) a učebnici.
Každé téma si nejprve přečti v učebnici, opiš si výpisky a někde doplň do nich informace.
Za některým tématem budeš mít otázky, které si opiš a vypracuj do sešitu z druhé strany (po návratu
do školy a po procvičení z nich budeš přezkoušen/a).
Nezapomeň si opakovat orientaci na mapě Evropy (členitost pobřeží, povrch, vodstvo). 
Sleduj elektronickou ŽK a webové stránky školy.

Učivo od 11. 3. do 20. 3. 2020

JIŽNÍ   EVROPA    (učebnice str.66-67)

poloha – poloostrov Pyrenejský, Apeninský, Balkánský, Peloponés
            -  oblast kolem Středozemního moře

státy – Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko
         -  Andorra, Monako, San Marino, Vatikán, Malta
         -  závislé území Gibraltar       

podnebí - subtropické

zemědělství – vinná réva, citrusy, olivy, fíky, ovoce, zelenina

cestovní ruch – mořské pláže, historické památky, horské oblasti (Alpy)

ŘECKO (člen EU)   (učebnice str. 68-69)

• hl. město: Athény
• velké množství ostrovů (např. Kréta, Korfu, Rhodos, Kyklady)
• zemědělství: vinná réva (vývoz vína, hrozinek), olivy (olivový olej), tabák
• poskytuje jiným státům za nízké poplatky námořní loďstvo (stát „levné vlajky“)
• kolébka olympijských her
• města: Athény, Soluň, Pireus
• cestovní ruch: mořské pláže, památky (doplň podle učebnice - obrázky)

ITÁLIE (člen EU)    (učebnice str. 68)

• hospodářsky vyspělý stát, člen G7 (7 nejvyspělejších států světa)

• hl. město: Řím

• poloha: Apeninský poloostrov + ostrovy Sicílie a Sardínie

• sopky: Etna, Vesuv, Stromboli

• zemědělství: vinná réva, olivy, citrusy, …....

• hospodářství: motocykly, auta Fiat, Ferrari, lodě
                       elektrospotřebiče Zanussi, Ardo



                       oděvy (Versace, Gucci,......)
                       víno, pizza, těstoviny, zmrzlina, sýry,…...

• rozdíl mezi severní částí Itálie (více zalidněná, průmysl) a jižní částí (zemědělství, méně
obyvatel)

• města: Řím (Koloseum, Forum Romanum)
           Janov, Terst, Neapol – přístavy
           Turín, Miláno – průmyslová centra
           Benátky (gondoly – lodě pro turisty)
           Florencie, Pisa (šikmá věž)

• cestovní ruch: mořské pláže, historické památky, Alpy

malé státy:   VATIKÁN – nejmenší stát světa, sídlo papeže
                     SAN  MARINO
                     MONAKO – knížectví, herny
                     MALTA

Otázky (opsat zezadu do sešitu, otázku č. 2 vypracuj) 
1. Charakterizuj jednotlivé oblasti Evropy – poloha, vyjmenuj státy, podnebí, zemědělství, 

cestovní ruch.
2. Proč jsou v Jižní Evropě sopky a zemětřesení?
3. Jednotlivé státy v celé Evropě: poloha, hl. město, zemědělství, průmysl, výrobky, města, 

zajímavosti, cestovní ruch


