
Ahojte sedmáci, 

Po týdnu vás opět zdravím a pevně věřím, že jste všichni v pořádku. S mnohými z vás jsem 

se viděla ve středu, kdy jsme si při setkání online zopakovali Evropu. Tuto středu se na vás 

opět těším.                                                                                                                      

Co nás čeká tento týden? Jednak si v pracovním listu č. 1 zopakujeme Západní a Jižní 

Evropu. Opět bych vás poprosila, abyste jej vypracovali a poslali na moji emailovou adresu 

horutova@zsstjicin.cz. V pracovním listu č. 2 pak máte zápis Jihovýchodní Evropy. Ten si 

přečtěte, zapište nebo vytiskněte a dejte do sešitu. Ať se vám daří a mějte se všichni moc 

hezky. 

Katka Horutová 
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Pracovní list č. 1: 

Odpověz na otázky: 

1. Vypiš 4 státy Západní Evropy: 

2. Co je to Benelux? 

3. Co je to Heathrow? 

4. Jaké je hlavní město Nizozemí? 

5. Které 4 oblasti tvoří Velkou Británii? 

6. Víš, ve kterém státě je pohřben Jan Lucemburský? 

7. Ve kterém státě žila Anna Franková? 

8. Jaký byl její životní osud? 

9. Ve kterém městě se nachází Atomium? 

10. Vypiš 4 státy Jižní Evropy: 

11.  Které 2 ostrovy patří Itálii? 

12.  Kde se vyrábějí auta značky SEAT? 

13. Jak se jmenuje nejmenší stát světa? 

14. Patří Řecko do Evropské unie? 

15. Vypiš 4 města Itálie: 

16.  Vypiš aspoň 3 malé státy jižní Evropy: 

17.  Proč je Španělsko konstituční monarchií? 

18.  Kanárské ostrovy jsou součástí kterého evropského státu? 

19. Největším producentem korku na světě je který stát? 

20. K hlavním městům doplň stát: Atény, Madrid, Řím, Lisabon, Dublin, Amsterdam, Brusel 

 

Poznej, o jaký stát se jedná: 

a) Korkový dub, nejzápadnější stát jižní Evropy, Lisabon: …………………………... 

b) Sardinie, sopky, Turín: ………………………………………………... 

c) Olymp, Soluň, Peloponés: …………………………………………… 

d) Stonehenge, Liverpool, Brexit: …………………………………… 

e) Bordeaux, Seina, Korsika: …………………………………………… 

f) Býčí zápasy, Ibiza, Sevilla: ………………………………………….. 

g) EU, Benelux, Vlámové: ……………………………………………….. 

h) Cyklistika, sýry, větrné mlýny: ……………………………………. 

i) Nejmenší stát světa, papež, Řím: ………………………………. 



RUMUNSKO (republika)  

 řeka Dunaj, největší stát JV E, člen EU 

 guláš, hodně romů 

 hlavní město Bukurešť 

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA  

Státy 

SLOVINSKO (republika)  

 nejvyspělejší stát JV Evropy, člen EU 

 hlavní město Lublaň 

CHORVATSKO (republika)   

 důležitý cestovní ruch, Dalmácie, člen EU 

 hlavní město Záhřeb  

BOSNA A HERCEGOVINA (republika)  

 velký počet muslimů 

 hlavní město Sarajevo 

ČERNÁ HORA (republika)  

 důležitý cestovní ruch 

 hlavní město Podgorica  

MAKEDONIE (republika)  

 hlavní město Skopje 

SRBSKO (republika)  

 hlavní město Bělehrad 

KOSOVO (republika)  

 nezávislost není uznána všemi státy 

 hlavní město Priština 

 

ALBÁNIE (republika)  

 hodně muslimů, nízká životní úroveň  

 hlavní město Tirana 

BULHARSKO (republika)  

 cestovní ruch, člen EU 

 hlavní město Sofia 

 státy bývalé JUGOSLÁVIE 

 rozpad 1991 

 občanské války, krveprolití 


