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ZEMĚPIS – 7. ROČNÍK  

Zdravím všechny své žáky a posílám pátou várku úkolů. Pevně doufám, že jste si přepsali 

poznámky.  

Musím vás pochválit za plnění úkolů. Většina z vás opravdu nezahálí. Příjemně jste mě 

překvapili.  

Kromě poznámek vás tento týden čeká elektronický kvíz (vyzkoušeli jste si minulý týden 

na dějepise), ve kterém si prověříte své dosavadní znalosti o Evropě. Tak vzhůru do toho 

a hodně štěstí!!! 

ODKAZ NA KVÍZ:  

https://docs.google.com/forms/d/1y6JmLwTcol5hvmTVXKBgaymO3xqeohjw6s8HH1tM2pE/edit 

ÚKOLY PRO TÝDEN 20.4. - 25.4. 2020 

1) PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

2) VYŘEŠ ZEMĚPISNÝ KVÍZ – do 27.4. 2020, počítá se první došlý dotazník.  

odkaz na kvíz:  

3) HODNOCENÍ KVÍZU: 

✓ 15 - 13 bodů - Skvělé! Je vidět, že mnohé už o Evropě víš.  

✓ 12 – 10 bodů – Je zřejmé, že ti Evropa není cizí! 

✓ 9 – 7 bodů – Měl bys přidat. Chtělo by to o Evropě vědět víc! 

✓ 6 – 4 body – No, Evropa ti nic moc neříká.  

✓ 3– 0 bodů – Palec dolů. Opravu bys o ní měl něco vědět.  

Přeji všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 
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ZEMĚPIS – 7. ROČNÍK  

PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

PRACUJ S ATLASEM EVROPY. V ATLASE SI VYHLEDÁVEJ JEDNOTLIVÁ 

MÍSTA UVEDENÁ V POZNÁMKÁCH 

(V minulém týdnu jsme se věnovali kapitolce ledovce rostlinám a živočichům v Evropě. 

Tento týden se budeme věnovat ochraně přírody a také obyvatelstvu Evropy) 

OCHRANA PŘÍRODY – učebnice str. 16 

• původní přírodní krajina byla vlivem lidské činnosti podstatně změněna (kácení 

lesů, vysoušení mokřin, regulace vodních toků…) 

• doposud neporušená krajina zůstává v severní Evropě a v oblasti velehor  

• ve střední a západní Evropě jsou oblasti s málo porušenou krajinou =˃ ta je chráněna 

v národních parcích (NP) a přírodních rezervací 

• síť biosférických rezervací UNESCO – jsou zde chráněny světově významné 

ekosystémy (např. delta Dunaje) 

• NP Bavorský les (nejstarší NP v Německu) tvoří společně s českým NP Šumava 

největší zalesněnou oblast ve střední Evropě = „zelená střecha Evropy“  

• největší národní parky Evropy: Jugyd Va (severní část Uralu, Rusko, 18 917 km²) – 

porovnání s NP Šumava: 680 km² 

     
     Národní park Šumava     Národní park Bavorský les  

 
Národní park Jugyd Va  

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Yugyd_Va_National_Park 
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OBYVATELSTVO  

 
OBYVATELSTVO A SÍDLA – učebnice str. 18 – 19 

 

 
 

• Evropa = 3. nejlidnatější světadíl (po Asii a Africe), žije zde více než 700 mil. lidí 

• má nejvyšší průměrnou hustotu zalidnění (67 obyvatel/m²) 

• vyšší podíl obyvatelstva žijícího ve městech (3/5), proces stěhování obyvatel do města 

se nazývá urbanizace 

• pokles přirozeného přírůstku obyvatelstva (za rok se narodí nižší počet dětí, než je 

počet zemřelých osob) 

• Evropa = častý cíl přistěhovalců (imigrantů) z jiných světadílů (Asie, Afriky, 

východní a jihovýchodní Evropy) 

 


