
7.A + 7.B:  

Dobrý deň. 
Ďakujem všetkým, ktorí vypracovali a poslali pracovný list opakovania Severnej Európy. V 
prílohe ho posielam vypracovaný, aby ste si ho mohli skontrolovať. 
 
Nové učivo: Južná Európa , Španielsko a Portugalsko 
UČIVO: Južná Európa uč. str. 87 
Španielsko - učebnica str. 88 – 90 Portugalsko – učebnica str.90 – 91 
Pozrieť učivo v učebnici. 
 
PREZENTÁCIE : Pozrieť prezentácie ku štátom Južnej Európy (príloha) 
 
POZNÁMKY: poznámky k Južnej Európe a jednotlivým štátom sú na celý tematický 
celok.Slepú mapu na konci poznámok vypracovať a poslať na skontrolovanie. 
 
DOPLNENIE: 
link: https://www.nasageografia.sk/juzna-europa/ 
pozrieť prezentácie k jednotlivým štátom, skúsiť niektoré úlohy, pozrieť videá 
 
PROJEKT: Vypracovať projekt formou prezentácie. 
Vyberte si jeden zo štátov Európy. Môže byť aj taký, o ktorom sme sa ešte neučili. Mne ako 
turistovi zo Slovenska by ste mali predstaviť päť zaujímavostí daného štátu (mestá, rieky, 
pohoria, pamätihodnosti, významní ľudia, športové kluby, hudobné skupiny....čo len nájdete, 
alebo Vy uznáte za zaujímavé). Do prezentácie stačia jeden (max. 3 obrázky) a stručný, 
výstižný popis (nie opis na dve strany).Prezentácia v prílohe o Španielsku môže byť ako 
návod. 
Na vypracovanie samozrejme máte viac času. 
 
S pozdravom LP 

• Severná Európa - opakovanie.doc 

• JUŽNÁ EURÓPA - úvod.pptx 

• Zaujímavosti Španielska.pptx 

• Španielsko a Portugalsko.ppt 

• Južná Európa 1.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severná Európa -  opakovanie 

1.  Doplň:          

Štáty Severnej Európy sa rozprestierajú na    Škandinávskom   a          

Jutskom..... polostrove. Najväčší ostrov tejto oblasti je                             

Island.         Podnebie je v západnej časti ovplyvnené teplým                

golfským prúdom. Nachádza sa tu  mnoho jazier, medzi  najväčšie patria 

Vänern a Vätern. Rieky tu majú dostatok vody a slúžia na výrobu                  

elektrickej energie. Väčšina územia je pokrytá ihličnatými. lesmi, ktoré sa  

nazývajú aj tajga. 

3. K charakteristike dopíš štát:             

a) Hans Christian Andersten, Legoland, nížiny, veľa elektrární - Dánsko. 

b) Nie je v EÚ, čisté životné prostredie, Špicbergy-                      Nórsko. 

c) Krajina tisícich jazier, sauny a hokeja -                                      Fínsko. 

d) Krajina sopiek, gejzírov, termálnych vôd –                                 Island. 

e) Najkvalitnejšia železná ruda, jazero Vänern –                         Švédsko. 

f) Prístav Klaipeda, spracovanie rýb a jantáru-                                 Litva. 

 

4. Doplň hlavné mestá:             

Dánsko - Kodaň 

Island - Reykjavík 

Švédsko – Štokholm 

 

 

 

 

 

https://www.nasageografia.sk/juzna-europa/
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AKVNCkB4ung9Xf7XEvcPJyzHnMFs9hDDUlgL0WedlDc92Et3JHGlgo9AJlTV5TjxR
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AZT6gKP9vn3hoWkFCRcjdcz8HsrKb2ONeTyJNWV8HG5ws39HcFIcUXfcrHqOaGYtB
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AKUiGQhKmCcL0fDusMYj1VbxubpyIdWXzpE3sOjt7hx3zSBoMrK98%2F3TAZRnve%2BL8
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3AiUETftuWt1RP5GwpVjtjh%2FUbJaAiCvY9rHKGlw%2BMUZiUW%2BPz70mn4igCEfkHXEFx
https://zskalna.edupage.org/elearning/ruqjzfpv?z%3A8ht8%2F0MYfI8IqGsUiTkWO1ohURou%2B33aN4KqU85h%2BMke2T58M%2F6VvUkqdTFxHRSo


 

5. Ktoré z týchto štátov označujeme ako pobaltské?          

a) Švédsko, Dánsko, Nórsko Island 

b) Fínsko, Litva, Nórsko 

c) Estónsko, Lotyšsko, Litva 

 

6. Elektrolux, Ikea, Saab, Volvo a Scania sú značky týkajúce sa:   

a) Švédska  

b) Nórska  

c) Dánska 

 

7. Krajinou fjordov je:            

 a) Nórsko  

b) Švédsko  

c) Island 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUŽNÁ EURÓPA 

Do oblasti Južnej Európy zaraďujeme štáty ležiace na Pyrenejskom polostrove -  

Španielsko, Portugalsko, Andorru, štáty ležiace na Apeninskom polostrove 

San Maríno, Taliansko, Vatikán a ostrov Malta. 

1. Zaznač do mapy Španielsko, Portugalsko, Andorru, Taliansko,  

San Maríno, Vatikán a Maltu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štát Hlavné mesto Rozloha Počet 

obyvateľov 

Mena 

Španielsko Madrid 505 990 km² 46,72 mil. € 

Portugalsko Lisabon 92 212 km² 10,2 mil. € 

Andorra Andorra la Vella 468 km² 84 500 € 

Taliansko Rím 301 338 km² 60,5 mil. € 

San Maríno San Maríno 61,2 km² 28 880 € 

Vatikán Vatikán 0,44 km² 1 000 € 

Malta Valletta 316 km² 445 426 € 

 

 

FYZICKOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

-poloha: juh Európy, polostrovy: Pyrenejský, Apeninský, ostrovy: Baleáry 

(Ibiza, Malorka, Menorca), Kanárske ostrovy, Sicília, Sardínia, Korzika, Malta, 

Lipárske ostrovy 

-povrch:  -pohoria – Pyreneje, Kantábrijské vrchy, Kastílske vrchy, Andalúzske  

   vrchy, Iberské vrchy – na Pyrenejskom polostrove 

          - Apeniny, Alpy, Dolomity -na Apeninskom polostrove  

      -sopky: Etna, Vezus, Stromboli  

      -nížiny– Andalúzska – Španielsko, Pádska nížina- Taliansko 

- podnebie: subtropické, v lete nedostatok zrážok 

-vodstvo: Stredozemné more, rieky: Ebro, Tajo, Duero (Pyrenejský pol.), Pád,  

      Tiber (Apeninský pol.)  

-rastlinstvo a živočíšstvo: tvrdolisté, vždyzelené lesy subtropického pásma, 

kroviny- macchie na Apeninskom polostrove 

 

HUMÁNNOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

 

-nerovnomerné osídlené: najviac obyvateľov žije pri pobreží 

-národy: prevažne románske , vierovyznanie: katolíci 

-hospodárstvo: najviac obyvateľov pracuje v službách, priemysle, resp. 

poľnohospodárstve, krajiny vynikajú v pestovaní citrusových plodov, olív, 

viniča, korkového duba, významný je tiež rybolov.  

-doprava – veľmi významná je námorná (prístavy – Janov, Neapol, Barcelona), 

- veľmi dobre rozvinutý cestovný ruch, dôležitý zdroj príjmov.



Španielsko  

-hl. mesto: Madrid 

- mestá: Barcelona, Valencia, Sevilla, Malaga, 

Zaragoza 

- leži na Pyrenejskom polostrove a patrí mu viacero 

ostrov: Kanárske ostrovy (Tenerife a Grand 

Canaria- nachádza sa tu najvyšší vrch Španielska Pico de Teide), Baleáry 

– Ibiza, Malorka, Menorca 

-   najväčšiu časť povrchu pokrýva Meseta = rozsiahla suchá náhorná 

plošina (meseta = stôl), pohoria Pyreneje a Sierra Nevada 

-   je to parlamentná monarchia, člen NATO a EÚ 

-   národnosti: 74 % obyvateľov sú Španieli, okrem nich tu žijú Katalánci, 

Galovia, Baskovia 

Hospordárstvo:  

-v poľnohospodárskej výrobe sú na 1. mieste na svete v produkcii olív 

a olivového oleja, na 2. mieste v produkcii korku, na popredných miestach 

v  produkcii citrusov, výrobe vína, pestovaní šafranu 

- sú na 2. mieste v ťažbe ortuti + urán, železná ruda, rudy farebných kovov, 

čierne uhlie 

- dobre rozvinutý je strojársky priemysel (autá SEAT, lode, lietadlá), 

potravinársky priemysel (výroba marcipánu)  

-cestovný ruch má významné postavenie  

Info: Krištof Kolombus, Picasso, Salvator Dalí, Sagrada Familia, býčie 

zápasy (korida), tanec flamenco, Seat, FC Barcelona- milovníci futbalu, 

Rafael Nadal, Fernando Alonso, tortilly, Gazpacho. 

 

Andorra 

-   hlavné mesto Andorra la Vella 

-   je to parlamentné kniežactvo 

-   úradným jazykom je katalánčina 

-   94 % obyvateľov sú katolíci 

-   Info: daňový raj, ale andorrské štátne občianstvo sa dá získať až po 25 

rokoch života v Andorre, výrazné príjmy má z cestovného ruchu, oficiálne 

je na čele štátu francúzsky prezident spolu so španielskym biskupom. 

Portugalsko 

 -hlavné mesto: Lisabon, významný prístav 

Porto, ostrovy: Madeira, Azorské ostrovy, 

Kapverdské ostrovy 

- leží v západnej časti Pyrenejského polostrova 

-obyvateľstvo: národnostne jednotné, 2/3obyvateľov žije na vidieku 

Hospodárstvo: 

-donedávna - štát s prevládajúcim poľnohospodárstvom, v súčasnosti - 

dobre rozvinutý priemysel a služby -hospodársky rast 

- pestovanie ovocia (citrusy, mandle, figy, datle a i.), olív, viniča a 

korkového duba (má svetové prvenstvo v produkcii korku a jeho vývoze) 

- dôležitý  morský rybolov a spracovanie rýb (známe sardinky) 

- cestový ruch - prímorské strediská, mestá, pútnické miesto Fatima 

Info: sardinky, korok, kone Lusitano, Cristiano Ronaldo, most Vasco da 

Gama,  Fatima, Portské víno. 

 

Taliansko 

-hlavné mesto. Rím  

-mestá: Miláno, Turín, Janov, Benátky, Rím, 

Neapol 

-zaberá Apeninský polostrov s priľahlým 

územím na severe a ostrovmi 

v Stredozemnom mori - Sicília a Sardínia, Elba, Liparské ostrovy a Capri 

-povrch:  Apeniny, Alpy, Dolomity a Pádska nížina 

-sopky: Vezuv, Etna, Stromboli 

Hospodárstvo:  

-hospodársky najvyspelejší štát južnej Európy, popredné postavenie medzi 

štátmi Európy, krajina je rozdelená na priemyselný sever 

a poľnohospodársky  juh 

-pšenica, kukurica, cukrová repa a najviac ryže v Európe, 2. miesto vo svete 

(po Španielsku) v zbere pomarančov aj olív, v  pestovaní viniča a výrobe 

vína (po Francúzsku) 

-priemyselný trojuholník Miláno, Turín,  Janov 



- strojárstvo (automobily Fiat, Ferrarri,..), motocykle, lode, stroje, prístroje, 

elektrotechnika a i.),  hutníctvo, chemická výroba, potravinárske, 

textilné, obuvnícke výrobky.  

CR- v zime Dolomity a Alpy v lete Rimini a ostrovy, kultúrne pamiatky, 

náboženské centrá 

Info: Florencia, Benátky - gondola, Pompeje, Pisa, Koloseum, Assisi, 

Vatikán, Fiat, Ferrati, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo, Michelangelo, 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, pizza, cestoviny, zmrzlina, parmezan, 

tiramisu, Krištof Kolombus, Marco Polo, Versace, mramor. 

 

 

Vatikán 
-   je to monarchia, cirkevný štát – centrum 

rímskokatolíckej cirkvi,  hlavou štátu je pápež 

-   je najmenší suverénny štát na svete 

-   obyvateľstvo je úplne oslobodené od daní 

-   všetci obyvatelia sú katolíci 

-   2. najväčšie devízové rezervy a zlatý poklad (viac ako 12 mld. dolárov)  

-   vlastné vojsko – švajčiarske garda.  

 

 

San Maríno 
-   hlavné mesto- San Maríno  

-   87 % obyvateľov sú Sanmarínčania 

-   všetci sú katolíci 

-   radí sa k najstarším republikánskym 

zriadeniam na svete – ústava z r. 1263 

-   10 % prímu tvoria poštové známky a mince 

-   významný je cestovný ruch.  

 

 

 

 

 

Malta 

-   hlavné mesto: Valletta 

-   je to republika 

-   katolícka krajina (97%) 

-   ostrovný štát - 3 obývané ostrovy + 2 

skalné útesy 

-   rozvod manželstva je zákonom zakázaný 

-   nachádza sa tu Rád maltézskych rytierov 

-   významný je cestovný ruch- raj potápačov 

-   od 1.5.2004 člen EÚ 

-   do r. 1964 – kolónia Veľkej Británie – prístav britského vojnového 

námorníctva 

-   nedostatok pitnej vody – odsoľujú morskú vodu. 

 

OPAKOVANIE 

 

1. Doplň 

Južná Európa sa nachádza na ...................................... a .......................... 

polostrove. Do oblasti patrí viacero ostrovov napr. ............................., 

......................, .........................., ............................... Pohorím, ktoré 

oddeľuje Španielsko a Taliansko sú ...................... a pohorím, ktoré sa tiahne 

stredom Talianska sú ............................. V oblasti je 

.............................podnebie, vďaka ktorému má oblasť vhodné podmienky 

pre pestovanie.......................................... 

 

2. K charakteristike doplň správny štát: 

a) Benátky, Fiat, Mount Blanc, Vezuv, Leonardo da Vinci .......................... 

b) Seat, Filip VI., Baleáry, Meseta, Flamenco, Sagrada Familia .................. 

c) švajčiarska garda, pápež, Bazilika sv. Petra.............................................. 

d) daňový raj, katalánčina, medzi Francúzskom a Španielskom................... 

e) poštové známky, mince, malý ale starý štát.............................................. 

f) ostrovný štát, Rád maltézskych rytierov, nedostatok pitnej vody.............. 

g) sardinky, korok, Cristiano Ronaldo, Porto................................................



 

SLEPÁ MAPA : JUŽNÁ EURÓPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


