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ZEMĚPIS – 7. ROČNÍK – TÝDEN OD 11.5. DO 15.5. 2020 

Milí sedmáci,  

touto kapitolou a tímto týdnem vám zeměpis se mnou končí. Od pondělí 11.5. 2020 je vám 

opět k dispozici paní učitelka Matasová. Děkuji vám, že jste spolehlivě a svědomitě plnili 

jednotlivé zadané úkoly a přeji vám mnoho dalších úspěchů při studiu zeměpisu 

v následujících týdnech.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

PRACUJ S ATLASEM EVROPY. V ATLASE SI VYHLEDÁVEJ JEDNOTLIVÁ 

MÍSTA UVEDENÁ V POZNÁMKÁCH 

(V minulém týdnu jsme se věnovali evropskému hospodářství. Konkrétně jsme probrali 

zemědělství a nerostné suroviny. Dnes se budeme věnovat průmyslu a službám.) 

 

PRŮMYSL – učebnice od str. 23–24 

• hospodářství Evropy – patří k nejvyspělejším na světě 

• nejvíce rozvinutý průmysl: strojírenský, chemický, potravinářský a energetický 

• zemědělská půda tvoří 50-75 % rozlohy (kromě severní Evropy) 

• strojírenský průmysl: automobilový a elektrotechnický, přičemž automobilový je 

největší na světě 

• automobilky:  

✓ Německo: BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi… 

Francie: Peugeot, Citroen, Renault 

✓ Itálie: Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini… 

✓ Česká republika: Škoda 

✓ Švédsko: Volvo 

✓ Rumunko: Dacia 

✓ Velká Británie: Bentley, Rolls. Royce, Jaguar, Land Rover… 

 

• elektrotechnický průmysl: Finsko, Nizozemí, Německo… (značky Nokia, Phillips, 

Grundig, Siemens…) 

• strojírenský průmysl se většinou nachází v blízkosti nalezišť železné rudy a hutí 

• chemický průmysl:  

✓ náročný na ropu a vodu 

✓  petrochemie – zpracování ropy 

✓ farmaceutický průmysl – výroba léků 

✓  výroba plastů 

✓  prvenství si drží Německo 

• hutnický průmysl: Velká Británie, Rusko, Česká republika, Belgie… 

• textilní průmysl:  

✓ má v Evropě svou tradici (Velká Británie, Francie, Itálie, Švédsko) 

✓ postupně ustupuje levnému dovozu z Asie 
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• potravinářský průmysl:  

✓ představuje 50 % světové produkce 

✓ hlavně v zemědělských oblastech  

✓ v blízkosti měst 

✓ konzervárny, mrazírny, mlékárny, výroba pečiva, vín… 

 

• dřevozpracující průmysl:  

✓ zejména v severní Evropě 

✓ pily, výroba nábytku, dřevěných domků (oblast Skandinávie) 

• energetika:  

✓ Evropa zaujímá 1. místo na světě ve výrobě energie 

✓ elektrárny:  

➢ tepelné =˃ uhlí, Rusko, Ukrajina 

➢ jaderné: Francie, Belgie 

➢ vodní: Rakousko, Norsko, Rusko 

➢ větrné: Španělsko, Rakousko, Nizozemsko 

➢ geotermální: Island 

 

 

SLUŽBY – učebnice str. 24 

• námořní přístavy – Rotterdam, Londýn, Hamburk 

• doprava: letecká, železniční, silniční  

• pracuje v nich většina obyvatel 

• školství, zdravotnictví 

A JEŠTĚ ŘEŠENÍ ÚKOLU Z MINULÉHO TÝDNE: K usedlému způsobu života 

přecházeli lidé již v pravěku, konkrétně v mladší době kamenné (neolitu). Tehdy zakládali 

osady, ve kterých se trvale usazovali a stali se z nich zemědělci.  

Jako první zvíře si člověk ochočil (domestikoval) psa (původně vlka). Následovala 

domestikace dalších zvířat – krávy, ovce, koně, kozy… 


