
Ahojte sedmáci, 

Všechny vás opět po týdnu zdravím. Děkuji za poslané vypracované úkoly. Musím vás 

pochválít, že jste to zvládli moc pěkně. Ale bohužel někteří pořád ještě dluží odevzdaný 

materiál. Tak to prosím, co nejdříve napravte.                                          

Úkoly na tento týden: posílám zápis o Západní Evropě. Ten si prostudujte a vytiskněte či 

přepište do sešitu. Tentokrát nemusíte nic posílat. Ale byla bych velice ráda, kdybyste si 

pořádně ještě jednou zopakovali přírodní podmínky Evropy (povrch, vodstvo, ostrovy, 

poloostrovy atd.). Evropa je světadíl, kde žijeme. Bylo by dobře, kdybychom o něm věděli, 

co nejvíce. Totéž platí i o státech Severní a Západní Evropy.                                                                                                                             

Jinak se můžeme opět vidět a slyšet on-line ve středu od 9.30 hod. Budu se na vás těšit. 

Mějte se hezky. 

Katka Horutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPADNÍ EVROPA 

 hospodářsky nejvyspělejší státy Evropy 

 oblast Britských ostrovů 

 
Státy 
 

VELKÁ BRITÁNIE (království)  

 tvoří 4 země: Anglie, Skotsko, Wales, Severní Irsko 

 hlavní město Londýn, další města Manchester, Liverpool, Edinburgh (Skotsko), 

Belfast (Severní Irsko), Cardiff (Wales) 

 počet obyvatel: 66 miliónů 

 hlavou státu je královna Alžběta II. 

 typické deštivé počasí po celý rok  

 řeka Temže, jezero Loch Ness (legenda o příšeře) 

 těžba ropy a zemního plynu (Severní moře) 

 důležitý cestovní ruch, letiště Heatrow (4. největší na světě) 

 ZAJÍMAVOSTI: Greenwich (nultý poledník), Stonehenge (kamenné kruhy), Eurotunel 

(pod mořem mezi VB a FRA, 50 km), skupina Beatles, fotbal, auta Rolls Royce  

 

 

 

 

 

 

IRSKO (republika)  

 bývá označován jako Zelený nebo Smaragdový ostrov 

 hlavní město Dublin 

 ZAJÍMAVOSTI: whisky, pivo, čtyřlístek, skupina U2 



FRANCIE (republika)  

 patří k nejvyspělejším státům světa 

 hlavní město Paříž, další města Lyon, Marseille, Bordeaux  

 počet obyvatel: 67 miliónů 

 nejvyšší hora Evropy Mt. Blanc (4 807 m n. m.)  

 řeky Seina, Loira 

 proslulé pěstování vinné révy  

 důležitý cestovní ruch (nejnavštěvovanější země světa) 

 hodně jaderných elektráren 

 průmysl: auta (RENAULT, CITROEN, PEUGEOT), kosmetika (CHANEL, DIOR, GARNIER) 

  ZAJÍMAVOSTI: Eiffelova věž, Louvre (muzeum), sýry (Camembert) 

 

 

STÁTY BENELUXU 

NIZOZEMSKO (království)  

 hlavní město Amsterdam  

 přístavní město Rotterdam  

 těžba ropy a zemního plynu (Severní moře) 

 ZAJÍMAVOSTI: tulipány, větrné mlýny, sýry (eidam, gouda), jiný název Holandsko 

 

BELGIE (království)  

 hlavní město Brusel (je i hlavním sídlem orgánů EU) 

 obyvatelé Vlámové, Valoni 

 ZAJÍMAVOSTI: čokoláda, obchod s diamanty (město Antverpy)  

 

LUCEMBURSKO (velkovévodství)  

 hlavní město Lucemburk  

 nejvyšší životní úroveň obyvatel v Evropě 

 ZAJÍMAVOSTI: finanční středisko Evropy (přes 200 bank) 


