
Milí žáci,   
  
zde máte práci do 24.4., protože nám do toho vstupují Velikonoční prázdniny + stále máme tu 
jednu hodinu týdně. Pokud jste se dle mého doporučení přihlásili na www.ucebnice-online.cz tak 
zde je to strana 62.-63. a 44. Ti co tak neučinili, doporučuji. Je zde velmi mnoho doplňujících 
informací, zajímavostí a cvičení.     
 
Každopádně co vyžaduji, jsou zápisy 27. a 28. Opět pro jistotu je přikládám níže. Všechny zápisy 
jsou dostupné na webu kdovízu. Pro jistotu: www.kdoviz.webnode.cz 
  
Kdyby byl jakýkoli problém, napište mi na: hkrakorova@zsbrezenecka.cz 
  
Procvičujte státy a hlavní města (výborná je na to stránka https://online.seterra.com/cs ) 
 
POZOR! Termín pro odevzdání referátu stále platí. Tedy do 17.4. (do 24:00) očekávám foto 
vašeho referátu, který mi pak odevzdáte po návratu do školy. Případně je vyhodnotím z fotografií.  
 
A mou novinkou je, že jsem vytvořila v rámci google classroom kurz pro zeměpis 8.ročníku. Je 
nutné se přes gmail přihlásit do kurzu.   
 
Přesný popis jak se přihlásit je v tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=UMcpaWo4aOw 
  

 Kód kurzu je:  mwte7yo  

  
Výhledově tam určitě budu vkládat různé aktivity, které se vám automaticky ukážou na gmailu. 
Například plánuji vám tam dát cvičný test. 
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27. 
Francie 

 
- poloprezidentská republika (Emmanuel Macron) 
 - rozloha: 543 965 km² (2. největší země Evropy) 
 - počet obyv.: 66,7 mil. (2019) 
- francouzština, euro 
 - vůdčí stát EU, člen NATO, OSN a G8 
 
Povrch 
 - Mont Blanc (4 810m) 
 - 60% zaujímají nížiny 
Klima a vodstvo 
 - oceánské mírné → na J subtropické (fr. riviéra) 
 - hustá říční síť → Seina, Loira, Rhona  
 - Ženevské jezero 
Hospodářství 
 - významný průmyslový stát (4. na světě) 
 - těžba uranu 
 - dominují jaderné elektrárny (70%)  
 - 4. na světě ve výrobě automobilů (Peugeot, Renault, Citroën) 
 - největší zemědělský stát EU → ovlivňuje zemědělskou politiku EU 
 - jedny z nejkvalitnějších vín – Bourdeaux, Cote d´Or či Champagne  
 - luxusní kosmetika, parfémy a šperky (Vichy, Louis Vuitton, 
Hermés, Cartier) 
 
Paříž 
- 2,14 mil. (1.1.2019) 
- Eiffelova věž, Notre – Dame, bazilika Sacré Coeur, muzeum umění 
Louvre,  
 
 
 
 
 
 
 

28. 
Jižní Evropa 

 
8 států: Portugalsko (Lisabon) 
  Španělsko (Madrid) 
  Itálie (Řím) 
  Řecko (Athény) 
  ministáty: Andorra (Andorra de la Vella) 
    San Marino 
    Vatikán 
    Malta (Valleta) 
 
- v minulosti nejvyspělejší část E (kolébka evropské civilizace) 
- členské státy EU 
- rozkládá se na ostovech a poloostrovech Středozemního moře 
- dominuje hornatý povrch 
- tektonická činnost (Etna, Stromboli) 
- mediteránní klima (MACCHIE = stálezelená tvrdolistá vegetace) 
Obyvatelstvo - nerovnoměrně rozmístěné 
   - románské národy 
   - dominuje katolictví 
   - nejvyšší podíl venkovského obyvatelstva v E 
Hospodářství  - moderní průmysl 
  - vysoké příjmy z cestovního ruchu 
  - mediteránní zemědělství (Olivy, vinná réva, citrusy,   
  korkový dub, aj.) 
  - významná námořní doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


