
ZEMĚPIS – 7. třída
                                       

týden od 18. 5. do 24. 5. 2020

Zdravím všechny sedmáky! 

Věřím, že v této nelehké době se snažíte zvládat všechny úkoly dle svých možností a 

už máte zažitý nějaký systém, kterým vám byly zadávány hlavně poznámky a úkoly 

na procvičování a ten vám nebudu měnit. Jen možná častěji zadám nějakou mapku, 

kratší úkoly na procvičování nebo kvíz. 

 
V předchozích týdnech jste si zapisovali poznámky o obyvatelstvu a hospodářství 

Evropy. Tento týden vás čeká opakování z toho, co jste si opsali nebo vytiskli a 

nalepili do sešitů a doufám, že i vyhledali v atlase. Samozřejmě lepší je opisování 

poznámek, protože tím se to, co píšete i učíte.

     

Pokud si vše ještě jednou projdete, tak věřím, že by neměl být problém zodpovědět 

otázky, které jsem pro vás připravila formou kvízu. Odkaz na kvíz je  zde.

Připomínám, abyste si otázky četli pozorně, nespěchali, protože pro hodnocení se 

započítává pouze první odeslání.  Použít můžete jak poznámky, tak atlas nebo i  

internet. Nezapomeňte kvíz odeslat do 24. 5. 2020.

Hodnocení bude následující:

10  -  9 bodů … Výborně, je vidět, že znáš.
 8  –  7 bodů … Chválím, ale něco málo Ti ještě uteklo.
 6  -   4 bodů … Dobrý výsledek, ale ještě to něco chce.
 3   -  2 body … Nic moc, vše si raději ještě jednou zopakuj.
 1   -  0 bodů … Slabé, věnuj tomu více času!

Protože už máme probránu obecnou charakteristiku Evropy od přírodních poměrů 

přes obyvatelstvo až po hospodářství, zbývá nám probrat jednotlivé oblasti, na které 

se Evropa dělí včetně států, které do nich patří. Proto si v tomto týdnu ještě napište  

poznámky do sešitu a od příštího týdne už budeme probírat postupně jednotlivé 

oblasti. Přikládám vám mapku, v níž máte Evropu rozdělenu na oblasti. Máte-li 

možnost si ji vytisknout, tak si ji vytiskněte a vlepte do sešitu ( může být i černobílá a

https://forms.gle/cq2fYZsWL1CXWu7X8


vy si jednotlivé oblasti můžete vybarvit ). Pracujte s atlasem Evropy, vyhledávejte 

jednotlivá místa uvedená v poznámkách.

V případě, že vám bude něco nejasné nebo budete mít s vypracováním úkolů nějaký 

problém, tak mi napište na adresu  matasova@zskasejovice.cz   

 !!! Pozor, je to změna oproti předchozímu e-mailu, na který jste byli zvyklí

vše posílat !!! Děkuji za pochopení a přeji hodně úspěchů při práci a pevné zdraví.

Jitka Matasová

                            



Oblasti a státy Evropy

1. východní Evropa – Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Estonsko, 

                                 Lotyšsko, Litva                                                            

2. severní Evropa – Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island

3. jižní Evropa – Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, Andorra, Monako, 

                         Vatikán, San Marino, Malta, Kypr 

4. jihovýchodní Evropa – Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, 

                                  Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Srbsko, 

                                  Makedonie, Albánie

5. západní Evropa – Velká Británie, Irsko, Francie, Nizozemsko, Belgie, 

                                Lucembursko

6. střední Evropa - Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, 

                             Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika


