
Všechny vás srdečně zdravím, Asii máme zopakovanou a můžeme 

pokračovat dále. 

Do konce školního roku nás čeká Evropa. Tento týden si popíšeme, co vše do 

Evropy patří (ostrovy, poloostrovy, moře, pohoří atd). 

1. Nejdříve si pročtěte zápis o Evropě, pak si jej přepište do sešitu 

(nebo si jej vytiskněte). 

2. Máte nachystanou slepou mapu, kterou si můžete vytisknout (nebo 

potrénovat na následujícím odkazu: 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy). Na ní si zkuste zakreslit 

všechny zapsané pojmy ze zápisu a zkuste se v ní orientovat. 😊  

3. Abyste mohli zeměpisné pojmy zaznamenat do slepé mapy, použij 

Atlas světa (pokud máš) nebo si můžete najít mapu Afriky na 

Googlu.  

 

 NOVINKA: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Nabízím možnost online 

spojení. 

 Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

 Kdy: středa 15. dubna od 9.30 do 10.00 

 Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: 

https://telekonference.eu/join/4z4p0z  

 Poté zadáš jen své jméno (např. Jan Starý) a dáš povolit mikrofon a 

webkameru a jsi TAM. NIC se neinstaluje. 

 Proč: Můžeme se pobavit, vidět.. Řešit úkoly nebo cokoliv jiného   

 Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho 

může naistalovat (dole odkaz, trvá to asi minutu) 

 https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMI

o--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-

EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 

 

Mějte se hezky, ať se dílo daří a buďte zdraví.  

Katka Horutová  
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EVROPA  

 2. nejmenší světadíl – 10 mil. km2 

 velká hustota zalidnění (750 miliónů obyvatel) 

 

ORIENTACE NA MAPĚ  

OCEÁNY – Atlantský, Severní ledový 

MOŘE – Barentsovo, Norské, Severní, Baltské, Středozemní, Ligurské, Tyrhénské, 

Jónské, Jaderské, Egejské, Černé  

POLOOSTROV – Skandinávský (největší v Evropě), Jutský, Bretaňský, Pyrenejský 

(dříve Iberský), Apeninský, Balkánský, Peloponéský, Malá Asie, Krym, Kola 

OSTROV – Island, Britské, Korsika, Sardinie, Sicílie, Malta, Kréta, Kypr  

SOUOSTROVÍ – Baleáry (Ibiza, Mallorca, Menorca) 

ZÁLIV – Botnický, Finský, Biskajský  

 

 

PRŮLIV – La Manche, Gibraltar   

ÚŽINY – Bospor, Dardanely  

 

 

 

 

 

 

 

 



POVRCH EVROPY 

POHOŘÍ – Alpy – nejvyšší hora Evropy Mount Blanc – 4 807 m n. m., Pyreneje, 

Sierra Nevada, Skandinávské, Apeniny, Karpaty, Tatry, Dinárské hory, Ural  

NÍŽINY – Východoevropská, Severoněmecká, Středopolská, Francouzská, Pádská, 

Velká uherská  

SOPKY – Etna – nejvyšší sopka 3 323 m n. m., Vesuv, Stromboli – ITÁLIE 

– Hekla, Hvannadalshnukur – ISLAND   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VODSTVO EVROPY 

ŘEKY – Volha (nejdelší řeka Evropy), Dunaj (2. nejdelší řeka Evropy), Seina, 

Loira, Rhona, Rýn, Mohan, Tajo, Ebro, Pád, Dněpr, Visla   

JEZERA – Ladožské – (největší jezero Evropy), Oněžské, Balaton, Vänern 
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