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Zeměpis Evropy 
 
Soubor materiálů pro výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy. Většina materiálů je určena 
k procvičení a opakování nebo můžou sloužit jako zápis z hodiny, který si žáci dotváří sami. 
Soubor materiálů je vhodný k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Materiály jsou 
vytvořeny tak, aby se daly použít k práci na interaktivní tabuli, na PC i v papírové podobě. 
 
1601 Povrch Evropy 8. ročník práce s mapou, opakování daného 

učiva, vyhledávání informací 
1602 Vodstvo Evropy 8. ročník práce s mapou, opakování a 

prohlubování daného učiva, 
vyhledávání informací 

1603 Rostlinstvo, 
živočišstvo a ochrana 
přírody v Evropě 

8. ročník práce s textem, vyhledávání 
důležitých informací, vytváření 
zápisu 

1604 Obyvatelstvo Evropy 8. ročník práce s mapou, textem, prezentace 
vlastních zkušeností, diskuze nad 
tématy (rasizmus, xenofobie….) 

1605 Hospodářství Evropy 8. ročník práce s mapou, vyhledávání 
základních informací v textu, 
vytváření zápisu 

1606 Průmysl Evropy 8. ročník práce s mapou, vyhledávání 
základních informací v textu, 
vytváření zápisu 

1607 Východní Evropa 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 
základní informace, třídit 
informace 

1608 Východní Evropa – 
opakovací práce 

8. ročník písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

1609 Rusko 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 
základní informace, třídit 
informace 

1610 Rusko – opakovací 
práce 

8. ročník písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

1611 Severní Evropa 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 



základní informace, třídit 
informace 

1612 Severní Evropy- 
opakovací práce 

8. ročník písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

1613 Jižní Evropa 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 
základní informace, třídit 
informace 

1614 Jižní Evropa – 
opakovací práce 

8. ročník písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

1615 Západní Evropa 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 
základní informace, třídit 
informace 

1616 Západní Evropa – 
opakovací práce 

8. ročník písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

1617 Střední Evropa 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 
základní informace, třídit 
informace 

1618 Střední Evropa – 
opakovací práce 

 písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

1619 Jihovýchodní Evropa 8. ročník vytváření zápisu, orientace na 
mapě, práce s textem – orientace 
v textu, v tabulkách a přehledech, 
naučit se rychle vyhledávat 
základní informace, třídit 
informace 

1620 Jihovýchodní Evropa 
– opakovací práce 

8. ročník písemná práce k opakování učiva, 
slouží k upevnění základních 
vědomostí 

 
 


