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ANOTACE 

 Prezentace slouží jako doprovod při probírané 

látce o přírodních podmínkách Evropy v rámci 

tematického celku Regiony světa – světadíly 

Evropa pro žáky sedmého ročníku předmětu 

zeměpis 

 Aktivní formou si mohou žáci učivo lépe 

zapamatovat a aktivně se zapojit do 

vyučovacího procesu 



SOUČÁSTÍ JAKÉHO KONTINENTU JE EVROPA? 



ROZLOHA 

Vyplňte pracovní list: 

 ……………..mil.km² (7% souše) 

 2. nejmenší světadíl na světě (po 

……………………………….) 

 

10,18  

Austrálii 



POLOHA 

 Na jakých polokoulích se Evropa nachází? 

 Jaký významný poledník tudy prochází? 

severní 

západní východní 



HRANICE 

Pokuste se naznačit kudy zhruba prochází 

hranice mezi Evropou a Asií 

hranice: 

pohoří Ural, řeka 

Emba, pobřeží 

Kaspického moře, 

Azovské moře, 

Černé moře, Bospor, 

Dardanely, Egejské 

moře 

Pokuste se naznačit kudy zhruba prochází hranice mezi Evropou a 

Afrikou 

Afrika 

hranice: 

Gibraltarský průliv 



ČLENITOST 
 Porovnejte členitost pobřeží Evropy a ostatních kontinentů a 

následně vyberte správnou odpověď 

 Pobřežní členitost je 

1. malá 

2. velká 

3. nepatrná 

 



KRAJNÍ BODY NA PEVNINĚ  
mys Nordkinn 

mys Marroqui 

Polární Ural 

mys Roca 



 světadíl s nejmenší průměrnou nadmořskou 
výškou – 200 m n. m. 

 většinu povrchu tedy zaujímají  

 nížiny 

 vysočiny 

Pohoří: 

 nejvyšší vrchol Evropy 

 Mount Blanc 4807 m n.m. 

 Mount Everest 8 848 m n.m. 

 Uhuru 5895 m n.m. 

 



KONEC 
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