
Ahojte sedmáci, 

Všechny vás zdravím a věřím, že jste v pořádku. Děkuji za poslané pracovní listy, většina 

z vás je zvládla velmi dobře. Ještě se najdou někteří, kteří „na mě“ tento týden zapomněli. 

Tak doufám, že to doženou.                                                                                                                                       

Dnes vám posílám zápis o Střední Evropě, který si prosím vytiskněte nebo přepište do 

sešitu. Nic nemusíte posílat. Ve středu se opět s mnohými z vás ráda uvidím on – line od 

9.30 hod. Pokud byste se přes týden nudili, posílám odkaz na českou televizi, kde si můžete 

pustit známé cestohrátky (pořady pro děti) a vybrat si některý ze států Evropy a podívat se 

na něj a něco se o něm dovědět: 

https://search.seznam.cz/?q=cesk%C3%A1+televize&oq=cesk%C3%A1&aq=0&sourceid=top&thru=sug&sId=otRgs5y

W0Ih8kuL4XKa4&sgId=ODU1NDUyMCAxNTkwOTU2NDU5LjU5Mw%3D%3D 

 

Mějte se hezky. 

Katka Horutová 
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STŘEDNÍ EVROPA  

Státy 

NĚMECKO (republika)  

 jeden z nejvyspělejších států světa 

 přes 80 miliónů obyvatel 

 hlavní město Berlín, další města Mnichov, Hamburg, Frankfurt, Kolín, Brémy 

 1. místo na světě v těžbě hnědého uhlí 

 průmysl: auta (BMW, MERCEDES, AUDI, OPEL, VOLKSWAGEN, PORSCHE)  

         elektronika (BOSCH, SIEMENS)  

  ZAJÍMAVOSTI: Berlínská zeď (pád 1990), Oktoberfest (pivo) 

 

RAKOUSKO (republika)  

 hlavní město Vídeň, další města Salcburg 

 pohoří Alpy, řeka Dunaj 

 vyspělý stát, cestovní ruch 

 jazyk němčina 

 ZAJÍMAVOSTI: W. A. Mozart, káva, Sacherův dort, Milka 

 

ŠVÝCARSKO (republika)  

 hlavní město Bern, další města Curych, Ženeva 

 pohoří Alpy 

 jazyky: němčina, italština, francouzština, rétorománština 

 neutrální stát (neúčastní se válek) 

 ZAJÍMAVOSTI: hodinky, nože, čokoláda, sýr 

 

LICHTENŠTEJNSKO (knížectví)  

 hlavní město Vaduz 

 ZAJÍMAVOSTI: hodně bank, nízké daně, poštovní známky 



POLSKO (republika)  

 hlavní město Varšava, další města Gdaňsk, Krakow, Lodž  

 40 miliónů obyvatel  

 důležitá těžba uhlí, soli  

 měna zloty  

 ZAJÍMAVOSTI: Mikuláš Koperník, koncentrační tábor Osvětim, 92% katolíků 

 

 

 

 

 

 

MAĎARSKO (republika)  

 hlavní město Budapešť  

 jezero Balaton – cestovní ruch 

 důležitá těžba bauxitu (výroba hliníku)  

 ZAJÍMAVOSTI: salám uherák, čabajka, segetínský guláš, stepi PUSTY 

 

SLOVENSKO (republika)  

 hlavní město Bratislava, další města Košice, Žilina, Nitra  

 přes 5 miliónů obyvatel, měna euro 

 pohoří Tatry (Gerlachovský štít 2 655 m n. m.), řeka Dunaj, Váh 

 ZAJÍMAVOSTI: lázně Piešťany, halušky, bryndza, Jánošík, NP Tatry - medvědi 

 

 

 

  

 

 


