
      ZEMĚPIS – 7. třída       
                                     

týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

Zdravím sedmáky! 

Na tento týden pro vás mám poznámky ze západní 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 ještě opakovací test z východní Evropy formou kvízu. 

Odkaz na něj máte zde. Odpovídejte nejpozději do 15. 6. 2020.

Pozorně čtěte a používejte atlas Evropy!

Hodnocení:
      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! 

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

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/204562260100025-lucembursko-

velkovevodstvi-jako-dlan/ 

https://edu.ceskatelevize.cz/skotsko-5e441a42f2ae77328d0a6a96 

https://edu.ceskatelevize.cz/jih-bretane-a-zpracovani-ustric-5e441eb2d76ace2c451dddc4 

https://edu.ceskatelevize.cz/dublin-hlavni-mesto-irska-5e4423f04908cf0125157e20 

https://edu.ceskatelevize.cz/francie-provence-a-levandule-5e441eb2d76ace2c451dddc9 

https://edu.ceskatelevize.cz/krasy-severniho-irska-5e441a3ef2ae77328d0a6a11 

https://edu.ceskatelevize.cz/irsko-megaliticke-pamatky-5e4423f04908cf0125157e21 

             Přeji hezký týden a hodně úspěchů při opakování.

       

Jitka Matasová
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ZÁPADNÍ EVROPA

– hospodářsky
nejvyspělejší státy
Evropy

– výroba strojů,
automobilů, letadel,
lodí, elektroniky

– dovoz surovin pro
průmysl

– obyvatelé žijí
převážně ve městech a
mají vysokou životní
úroveň 

Velká Británie (zvaná Spojené království Velké Británie a Severního Irska)
– hlavní město Londýn
– leží na Britských ostrovech
– tvoří ji 4 historické země – Anglie, Skotsko, Wales  

                                            a Severní Irsko
– členité pobřeží s mnoha ostrovy
– od evropské pevniny oddělena průlivem La Manche
– hornatý sever (Skotská vysočina), nížinatý jih
– oceánské, proměnlivé a deštivé podnebí s častými

mlhami
– vliv teplého Severoatlantského (Golfského) proudu
– řeky – Temže, Severn
– počtem obyvatel – 3. největší stát v Evropě
– jedna z nejstarších konstitučních monarchií na světě

– vyspělý a hospodářsky velmi rozvinutý stát
– chov skotu, ovcí a závodních koní
– těžba ropy a zemního plynu (v Severním moři), černého uhlí, železné 

rudy

Stonehenge

Tower Bridge

Westminsterský palác a Big Ben
Buckinghamský palác

země Spojeného 
království



– průmysl strojírenský a textilní
– cestovní ruch a bankovnictví
– doprava – průliv La Manche – trasy trajektů a podmořský železniční 

Eurotunel (50,5 km)
– města – Glasgow, Birmingham, Liverpool, Manchester, Belfast, ...

Irsko – hlavní město Dublin
– „Zelený“ nebo „Smaragdový ostrov“ - povrch pokrývají travnaté zelené 

plochy (díky vydatným srážkám)
– Irská nížina pokryta rašeliništi,

chov skotu a ovcí; rybolov
– průmysl elektrotechnický,

potravinářský (irská whisky
Jameson, pivo Guinness)

– hudební skupiny U2,
Cranberries 

Francie – hlavní město Paříž
– největší stát západní Evropy, patří k nejvyspělejším hospodářským 

velmocím světa
– nerovnoměrné rozmístění obyvatel a průmyslu (2/3 na severu)
– těžba – uhlí, železná ruda, uran, draselná sůl
– dovoz ropy a zemního plynu
– průmysl – strojírenský – výroba automobilů (Renault, Citroën, Peugeot)

              - výroba letadel Airbus
– gumárenský (pneumatiky Michelin)
– kosmetický (Vichy, Garnier, L´Oreal) a výroba parfémů 

(Dior, Louis Vuitton, Chanel)
– oděvní, potravinářský 

– výroba energie v jaderných elektrárnách
– pěstování vinné révy, levandule, obilnin, cukrové

řepy, olejnin, brambor Provence - levandulové pole



– cestovní ruch – Paříž (Eiffelova věž, Vítězný oblouk, galerie Louvre), 
zámek Versailles (památka UNESCO), Cannes a Saint-Tropez, Provence
(levandule)

– města – Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, 
             Le Havre, Štrasburk

země BENELUXU
– souhrnné označení pro Belgii, Nizozemsko, Lucembursko
– vysoká hustota dopravní sítě
– sídlem institucí Evropské unie

Belgie – hlavní město Brusel
– na jihu žijí Valoni (1/3 obyvatel, mluví francouzsky), na severu

Vlámové (mluví nizozemsky) a Brusel je dvojjazyčný
– průmysl – chemický (léky), potravinářský (čokoláda – belgické pralinky, 

vafle a pivo), elektrotechnický
– města – Brusel (náměstí Grand-Place, Manneken

Pis – socha čůrajícího chlapečka, 
Atomium) – sídlo Evropské komise,
Rady Evropské unie a NATO, 
Antverpy (2. největší přístav Evropy,
trh s diamanty), Gent, Bruggy, Spa,
Waterloo

Nizozemsko – hlavní město Amsterdam
– nížinaté, 1/3 území leží pod úrovní hladiny moře
– vysušením mořského dna vzniklo území zvané poldery
– nejhustší síť splavných cest na světě
– nejhustěji zalidněná země Evropy
– těžba ropy a zemního plynu v Severním moři,

průmysl elektrotechnický
(Philips), potravinářský (sýry
eidam a gouda - názvy po
městech) 

Vítězný oblouk Eiffelova věž
zámek Versailles

Saint-Tropez

tradiční sýrový trh

dřeváky

Atomium
Manneken Pis



– intenzivní zemědělství s převahou chovu,
pěstování květin (tulipánů) a rybolov

– města – Rotterdam (největší evropský přístav)    
           - Haag – sídlo vlády a parlamentu
           - Naarden – pohřben zde J. A. Komenský

Lucembursko – hlavní město Lucemburk (v něm hrob Jana Lucemburského)
– vnitrozemský stát
– finanční středisko Evropy
– převaha služeb a cestovního ruchu => vysoká životní úroveň obyvatel 

(nejvyšší v Evropě)
– těžba železné rudy → výroba oceli

     

tulipány a větrné mlýny

Lucemburk


