
      ZEMĚPIS – 7. třída       
                                     

týden od 15. 6. do 19. 6. 2020

Zdravím sedmáky! 

Na tento týden pro vás mám poznámky, tentokrát z jižní Evropy, proložené obrázky 

a  zajímavostmi z jednotlivých států. Opište si jen text do sešitů nebo si vytiskněte 

celé poznámky i s obrázky. 

Kromě poznámek vás čeká i opakování ze severní Evropy formou kvízu. Odkaz na 

něj máte zde. Odpovídejte nejpozději do 19. 6. 2020.

Pozorně čtěte a používejte atlas Evropy!

Hodnocení:
      15  -  13 bodů ….... Výborně, je vidět, že znáš
      12  – 10 bodů ….... Chválím, ale něco málo Ti ještě uteklo
        9  -   6 bodů ….... Dobrý výsledek, ale ještě to něco chce
        5   -  3 body ….... Nic moc, vše si raději ještě jednou zopakuj
        2  -  0 bodů ….... Slabé, věnuj tomu více času! 

Další informace o státech jižní Evropy můžete načerpat v těchto videích:

https://edu.ceskatelevize.cz/etna-sicilie-5e441ea5d76ace2c451ddcc8 

https://edu.ceskatelevize.cz/hrdi-baskove-5e441a3ff2ae77328d0a6a36 

https://edu.ceskatelevize.cz/portugalsko-zeme-na-konci-sveta-5e441ea5d76ace2c451ddcce 

https://edu.ceskatelevize.cz/portugalsko-nejzapadnejsi-misto-evropy-5e441ea6d76ace2c451ddce0 

             Přeji pohodový týden.

       

Jitka Matasová

https://edu.ceskatelevize.cz/etna-sicilie-5e441ea5d76ace2c451ddcc8
https://forms.gle/otVJFzmwdLvHnVug7
https://edu.ceskatelevize.cz/portugalsko-nejzapadnejsi-misto-evropy-5e441ea6d76ace2c451ddce0
https://edu.ceskatelevize.cz/portugalsko-zeme-na-konci-sveta-5e441ea5d76ace2c451ddcce
https://edu.ceskatelevize.cz/hrdi-baskove-5e441a3ff2ae77328d0a6a36


JIŽNÍ EVROPA

– méně ekonomicky vyspělé země

– převaha zemědělství - pěstování oliv, citrusů, vinné révy, fíků

– subtropické podnebí → turisticky nejvyhledávanější

– nejrozvinutější průmyslová oblast – severní Itálie

Španělsko – hlavní město  Madrid

– jeden z největších států Evropy, na Pyrenejském poloostrově

– patří k němu Kanárské ostrovy (Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife) a   

                    Baleáry (Mallorca, Menorca,Ibiza)

– vyspělý průmyslově zemědělský stát

– pěstování oliv (1. na světě), ovoce (1. v Evropě), rybolov

– těžba zinku (1. na světě), železné rudy, draselných solí, stříbra, rtuti

– průmysl strojírenský (výroba automobilů Ford a Seat, lodí, letadel)

– města – Madrid (královský palác El Escorial, , galerie Prado)

    Barcelona (chrám Sagrada Família), Toledo

turistická pláž na ostrově Tenerife

El Escorial galerie Prado



Portugalsko – hlavní město Lisabon (na seznamu UNESCO – klášter řádu sv. 

     Jeronýma a Belémská věž)

– na Pyrenejském poloostrově, patří k němu 

Azorské ostrovy a Madeira

– převaha zemědělství – pěstování vinné révy, fíkovníku,

olivovníku, korkového dubu (1. na světě ve výrobě korku)

– těžba mědi, wolframu, cínu a uranu

– města – Porto, Braga, Coimbra

Itálie – hlavní město Řím

– na Apeninském poloostrově, patří k ní ostrovy Sicílie a Sardinie

– Alpy, Apeniny, Pádská nížina

– častá zemětřesení a činné sopky (Etna, Stromboli, Vesuv)

– jeden z hospodářsky nejvyspělejších států jižní Evropy i světa

– vyspělý „průmyslový“ sever a „zemědělský“ jih 

Azorské ostrovy -->Portugalsko
zátoka Machico na ostrově 
Madeira

Belémská věž - Lisabon

korkový dub
průřez kmenem 
korkového dubu

borka před 
sloupnutím

sopka Etna sopka Vesuv



– pěstování vinné révy, rajčat, rýže,

tabáku, citrusů a oliv (2. místo po

Španělsku), rybolov

– průmysl – strojírenský (výroba

automobilů Fiat, Ferrari, Alfa Romeo, Lancia), elektronický (Ardo, 

Zannussi, Candy), chemický, textilní (centrum světové módy – Armani, 

Versace), výroba obuvi, nábytku, potravinářský (vína, těstoviny, sýry)

– jedna z nejnavštěvovanějších zemí světa (šikmá věž v Pise, v Římě 

Forum Romanum, Koloseum,Caracallovy lázně)

– města – Milán (opera La Scala), Turín, Janov, Benátky (město na vodě), 

Valencie

Řecko – hlavní město Atény

– na Balkánském a Peloponéském poloostrově, patří k němu Kréta

– častá zemětřesení

– méně rozvinutý stát Evropy

– převaha zemědělství – pěstování vinné révy, oliv,

citrusů, tabáku, bavlny

– příjmy z cestovního ruchu, rybolovu a námořní plavby 

– přístavní města – Soluň, Atény s přístavem Pireus

produkce oliv

Koloseum La Scala  v Miláně Benátky

přístav Pireus

ostrov Kréta
jižní pobřeží Kréty



Malé státy jižní Evropy

Andorra – Andorra la Vella

– na východních svazích Pyrenejí mezi Francií

a Španělskem

– nejdelší průměrná délka života

Monako - hlavní město Monaco

– na jihu Francie, patří mezi nejmenší státy světa

– příjmy ze služeb a bankovnictví, občané osvobozeni od daní

– 2. největší hustota zalidnění 19 000 obyvatel/km2

– 4 městské čtvrti – Monaco, Monte Carlo (kasino),

La Condamine, Fontvielle

Vatikán -  hlavní město Vatikán

– ve středu Říma, církevní městský stát, sídlo 

papeže, poutní místo

– nejmenší stát světa

San Marino – hlavní město San Marino

– v Itálii, v pohoří Apeniny

– nejstarší nezávislá republika na světě (od r. 1253)

– vydávání poštovních známek

Kypr – hlavní město Nikósie

– ostrovní stát, cestovní ruch

– dvě části – S - turecká

J – řecká

Malta – hlavní město Valletta

            - souostrovní stát,  cestovní ruch, výroba lodí

Monte Carlo v Monaku

pohled na hlavní město Andorry

náměstí sv. Petra ve Vatikánu

Palazzo Pubblico - sídlo 
vlády San Marina

Valetta

Kyperská univerzita 
v Nikósii


