
 

 

Jižní Evropa 

 

Státy jižní Evropy leží na poloostrově Pyrenejském, Apeninském a Balkánském, které vybíhají do 

Středozemního moře. Státy na těchto poloostrovech jsou hornaté a mají středomořské subtropické 

počasí. V letních měsících jsou pro turisty ideálním místem pro dovolenou, mnoho slunečných dní bez 

srážek. Zimy jsou deštivé a mírné. Převažují suchomilné rostliny: oleandry, kaktusy, borovicové lesy a 

subtropické ovoce. 

Španělsko 
 
Patří k větším státům v Evropě, patří k němu mnoho ostrovů např. Kanárské. Těží se zde mnoho 
barevných kovů, uhlí, rtuť a pyrity. Po celém Španělsku je mnoho historických památek, některé 
z nich patří mezi skvosty světové architektury. Bývalá koloniální země. 
Madrid  -  hlavní město, leží ve vnitrozemí, tvoří centrum průmyslového a kulturního života, historie, 
mnoho turistů 
Toledo – starobylé město, známý maurský palác Alhambra 
Barcelona  -  pobřežní město s impozantními stavbami 
 

Portugalsko 
 
Západní soused Španělska jeho vnější hranice tvoří břehy Atlantského oceánu. Patří k němu Azorské 
ostrovy. Portugalce nejvíce proslavily zámořské objevy. Bývalá koloniální země. Má velké zásoby 
barevných kovů. Pěstuje se vinná réva a korkový dub. 
Lisabon  -  hlavní město. 
 

Itálie 
 
K Itálii patří mnoho ostrovů, největší jsou Sicílie a Sardinie. Hospodářsky velmi vyspělý stát, zejména 
jeho severní část Pádská nížina s řekou Pád. Je zde nejvyspělejší doprava z jižních států, hustá dálniční 
síť, také námořní doprava spolu s rybolovem. Ve starověku byla střediskem římské říše a centrem 
evropské civilizace. Mimořádné historické památky. Mnoho pláží pro turisty, ale i vysoké hory. Skvělé 
víno, špagety a pizza. Sopky Vesuv a Etna. 
 
Řím  -  hlavní město, nazývané věčné město, kdysi vévodil Evropě, dal světu římské právo, římské 
číslice a římsko-katolickou církev. Mnoho historický ch památek. Leží zde církevní stát Vatikán, kde 
sídlí papež. 
Benátky  -  historické město známé svými kanály mezi domy. 
Florencie  -  památky 
Milán, Turín, Neapol  -  průmyslová města 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Řecko 
 
Řecko je kolébkou evropské civilizace. Divadlo, filozofie, literatura a politika se zrodily tady. Mnoho 
unikátních historických pokladů. 
Hornatá země. Patří k velmi mnoho ostrovů např. Kréta. Ve starém Řecku vznikly olympijské hry. 
Pěstují olivy, pochází odtud gyros. 
 
Atény  -  hlavní město, velmi krásné, výstavní a bohužel přelidněné. Akropole – palác mykénských 
králů, posvátná Olympie, kde vznikly olympijské hry, delfské věštírny a sídlo řeckých bohů na 
posvátné hoře Olymp. 
Soluň  -  historie, pocházejí odtud křesťanství věrozvěstové Cyril a Metoděj. 
 
 
 
Prostuduj a nauč se text a na papír vypracuj odpovědi na otázky: 
 

1. Které jsou hlavní města jižních států Evropy ? 
2. Ve kterém městě leží Vatikán ? 
3. Jaké rostliny se pěstují v jižní Evropě ? 
4. Kde leží sopky Vesuv a Etna ?  
5. Najdi na internetu památky Říma a Atén. 


