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Anotace
Materiál je určen pro žáky sedmého ročníku zeměpisu v rámci
probíraného tematického celku Regiony světa – světadíly Evropa,
v tomto případě se jedná o základní informace ohledně povrchu
Evropy. Doplňováním s pomocí interaktivní tabule mají žáci větší
možnosti zapojení do vyučovacího procesu a snadnější uchopení
probírané látky

Nížiny
Úkol: Do předložené slepé mapy doplňte uvedené nížiny:
Francouzská, Severoněmecká, Finská jezerní plošina, Baltská, Pádská, Východoevropská
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Pohoří
Úkol: Doplňte k uvedeným pohořím jejich nejvyšší vrcholy













Skandinávské pohoří – ...................................... (2469 m n.m.)
Sierra Nevada – ...................................... (3479 m n.m.)
Pyreneje – ...................................... (3404 m n.m.)
Francouzské středohoří – ...................................... (1896 m n.m.)
Alpy – ...................................... (4807 m n. m.)
Apeniny – ...................................... (2912 m n.m.)
Karpaty – ...................................... (2655 m n.m.)
Balkán – ...................................... (2925 m n.m.)
Pindos – ...................................... (2637 m n.m.)
Dinárské hory – ...................................... (2694 m n.m.)
Středoněmecká vysočina – ...................................... (1493 m n.m.)
Krkonoše - ...................................... (1602 m n.m.)

Sopky
Úkol: Vyhledejte ve větách sopky, které se v Evropě nachází (bez diakritiky)
 Pouhé klamy nás mohou oklamat. → .............................
 Závěs uvážeme vždy rovnoměrně. → .............................
 Přála bych si účet na splacení. → .............................
 Strom bolišník na světě neexistuje. → .............................

Nížiny - řešení
Úkol: Do předložené slepé mapy doplňte uvedené nížiny:
Francouzská, Severoněmecká, Finská jezerní plošina, Baltská, Pádská, Východoevropská
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Pohoří - ŘEŠENÍ
Úkol: Doplňte k uvedeným pohořím jejich nejvyšší vrcholy













Skandinávské pohoří – Galhopiggen (2469 m n.m.)
Sierra Nevada – Mulhacén (3479 m n.m.)
Pyreneje – Pico de Aneto (3404 m n.m.)
Francouzské středohoří – Puy de Sancy (1896 m n.m.)
Alpy – Mt. Blanc (4807 m n. m.)
Apeniny – Corno Grande (2912 m n.m.)
Karpaty – Gerlachovský štít (2655 m n.m.)
Balkán – Musala (2925 m n.m.)
Pindos – Smolikas (2637 m n.m.)
Dinárské hory – Maja e Jezerces (2694 m n.m.)
Středoněmecká vysočina – Feldberg (1493 m n.m.)
Krkonoše - Sněžka (1602 m n.m.)

Sopky
Úkol: Vyhledejte ve větách sopky, které se v Evropě nachází (bez diakritiky)
 Pouhé klamy nás mohou oklamat. → HEKLA
 Závěs uvážeme vždy rovnoměrně. → VESUV
 Přála bych si účet na splacení. → ETNA
 Strom bolišník na světě neexistuje. → STROMBOLI
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