
Zeměpis – 7. ročník 

Všechny sedmáky zdravím a doufám, že se vám daří dobře a 

jste zdraví.  

Posílám vám další úkoly. Pokračujeme v Evropě. Nejdříve si 

ji zopakujeme. K tomu slouží pracovní list č.1, který prosím 

vyplňte a pošlete na moji školní emailovou adresu 

horutova@zsstjicin.cz  

Potom si přečtěte list č.2. Je zde další zápis o Evropě – 

obyvatelstvo a náboženství. Vytiskněte si jej nebo nalepte 

do sešitu. 

Jinak se můžeme opět vidět na známém odkazu ve středu od 

9.30 – 10.00 hod. Budu se na vás těšit (kamera už by mi 

měla fungovat). 

Mějte se hezky. 

Kateřina Horutová 
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Pracovní list č. 1 (doplň a pošli) 

1. Doplň text: 

Evropa je …………………nejmenší světadíl. Je omývána 2 oceány …………………. 

………………………………………………………………Největším poloostrovem je …………. 

……………………………………, na kterém leží např. stát ……………………………………… 

Sicílie je jedním z mnoha evropských ………………………………………. Dalšími jsou  

např. (napiš aspoň 4) ………………………………………………………………………………….. 

Baleáry jsou souostroví, do kterého patří …………………………………………………… 

Mezi Evropou a Afrikou leží průliv……………………………………………………………… 

Nejvyšší horou Evropy je ………………………………………., která měří ………………… 

metrů a leží v pohoří ……………………………………….Z nížin velkou část Ruska  

vyplňuje …………………………………………………………Nejdelší řekou Evropy je  

……………………………………………..Z dalších řek znám např. (aspoň 4) ………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Správně spoj poloostrovy a moře, které je oblévají: 

Skandinávský poloostrov                                             Středozemní moře 

Pyrenejský poloostrov                                                  Egejské moře 

Apeninský poloostrov                                                   Severní moře 

Balkánský poloostrov                                                    Jaderské moře         

 

3. Z přesmyček utvoř evropské ostrovy, poloostrovy, moře atd. 

 

NISALD (ostrov)                       YRKP (ostrov)                     BAZII (ostrov)      

  

                RYÁABEL (souostroví)                                  ALOK (poloostrov) 

 

                     LTSKBÉA (moře)                         RALRATIBG (průliv) 



List č. 2 – přečti a přepiš si nebo vytiskni 

 

OBYVATELSTVO EVROPY 

 3. NEJLIDNATĚJŠÍ SVĚTADÍL (přes 750 miliónů obyvatel)  

 nejvyšší hustota zalidnění ze všech světadílů (67 

obyvatel/km2) 

 velký podíl městského obyvatelstva (urbanizace) – kolem 65% 

 většina států přímořských 

 

JAZYKY 

 většina států patří k indoevropské jazykové rodině 

INDOEVROPSKÁ JAZYKOVÁ RODINA 

SLOVANSK

Á VĚTEV 

ROMÁNSKÁ 

VĚTEV 

GERMÁNSK

Á VĚTEV 

KELTSK

Á 

VĚTEV 

HELÉNSK

Á VĚTEV 

čeština 

slovenština 

italština 

francouzštin

a 

němčina 

angličtina 
irština řečtina 

polština 

ruština 

španělština 

portugalštin

a 

norština 

dánština 
  

bulharština rumunština 
nizozemštin

a 
  



 

 altajská jaz. rodina – ugrofinská větev (finština, maďarština, 

estonština)  
 

NÁBOŽENSTVÍ 

 většina věřících KŘESŤANSTVÍ 

o KATOLÍCI (Z, J a STŘ EVROPA) 

o PROTESTANTI (S EVROPA, VB, NĚMECKO) 

o PRAVOSLAVNÍ (V a JV EVROPA) 

 dále islám a judaismus  

 velký počet ateistů (bez vyznání) 

 

 


