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Dělení Evropy 

severní

Jižní

jihovýchodní

východní
střední

západní



Státy Evropy

• Sever: Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko, Island

• Jih: Portugalsko, Španělsko, Itálie, Vatikán, San Marino, Malta, Andorra

• Střed: ČR, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Slovensko, 
Maďarsko, Lichtenštejnsko

• Západ: Francie, Irsko, Velká Británie, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, 
Monako

• Jihovýchod: Chorvatsko, Albánie, Srbsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, 
Bosna a Hercegovina, Makedonie, Bulharsko, Černá Hora

• Východ: Ukrajina, Rusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, Moldavsko

Úkol: roztřiď správně státy 



Hospodářství států Evropy

• Sever – rybolov, dřevozpracující průmysl, chov ovcí a skotu, ropa a 
nerostné suroviny, ideální podmínky pro vodní elektrárny 

• Jižní Evropa: rybolov, pěstování teplomilných rostlin, chov prasat, 
ovcí a koz

. Střed Evropy: lázeňství, Francie – sýry, Švýcarsko – čokoláda,   

Německo -automobily 



Evropa

• Druhým nejmenším světadílem je Evropa, která se rozkládá na 10 
milionech kilometrech čtverečních.

• V Evropě, která má 46 států, žije více než 730 milionů obyvatel. 

• Za nejmenší kontinent je považována Austrálie s Oceánií, které 
zabírají 8,5 milionů kilometrů čtverečních. V této oblasti žije 
kolem 30 milionů obyvatel.



Cestujeme k moři

Egejské moře

Jónské moře

Jaderské moře



Cestujeme k moři

• Nejčastěji jezdíme k Jaderskému moři. 

• Do 2000 km cestujeme nejčastěji do Chorvatska, Slovinska, 
Černé Hory a Itálie. 

Dubrovník
Benátky



Cestujeme k moři

Costa Brava - Španělsko

• Do vzdálenějších destinací volíme leteckou dopravu:  

Španělsko, Francie, Řecko, Turecko, Bulharsko, 

Rumunsko

• Oblíbený řecký ostrov Kréta u Egejského moře a 

další: Rhodos, Kos, Chalkidiki

• Černé moře: nejoblíbenější letoviska- Burgas, Varna, 

Zlaté písky, Primorsko, Nesebar

ZLATÉ PÍSKY

KRÉTA



Kulturní památky Evropy

• Kulturní dědictví, které nám zanechaly předchozí generace

Koloseum – Itálie, dříve gladiátorské zápasy

Parthenón – Akropolis, 

chrám bohyně Athény



Kulturní památky Evropy 

• Notre – Dame ( Francie) gotická stavba 

Dne 15. dubna 2019 zachvátil během 

rekonstrukce střechu katedrály 

mohutný požár, který se podařilo 

zlikvidovat až po více než 12 hodin. 

Zcela zničil prakticky celou střechu i 

sanktusník, 96 metrů vysokou 

novogotickou věžičku z 19. století. 

Kvůli velkému množství vody 

použitého při hašení bylo poškozeno i 

mnoho dalších artefaktů, ty 

nejvzácnější se však podařilo 

zachránit.



Kulturní památky Evropy

Stonehenge - Anglie

Eiffelova věž- Paříž



Kulturní památky

Tower Bridge

Chrám Vasila 

Blaženého - Rusko

Kombinovaný visutý a zvedací most v Londýně nad řekou 

Temží. Stojí nedaleko hradu Tower a spojuje londýnské City 

s městskou částí Tower Hamlets. 



Kulturní památky

Modrá mešita - Turecko

Šikmá věž v Pise - Itálie Vystavěna 1173, 

už v roce 1174 

se začala 

naklánět. 

Důvodem jsou 

mělce založené 

základy v měkké 

hornině. 

Zajímavostí je, 

že věž se 

původně 

nakláněla na 

opačnou stranu. 

Stavitelé se 

rozhodli náklon 

vyrovnat tím, že 

do země k 

základům házeli 

kameny a větve.
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