EVROPSKÉ ERGANIZACE
1) OSN (= ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ)
⎯ převážná většina států Evropy je členem (i ČR)
⎯ organizace vznikla po 2. světové válce
⎯ v Evropě jsou sídla OSN ve Vídni a v Ženevě
2) NATO (= SEVEROATLANTIKCKÁ ALIANCE)
⎯ vzájemná vojenská pomoc mezi státy
⎯ členy jsou i neevropské země (USA, Kanada, Turecko)
⎯ Česká republika je členem
3) EU (= EVROPSKÁ UNIE)
⎯ Evropská unie vznikla nejdříve jako Společenství uhlí a oceli
⎯ počet členů se rozšiřoval, nyní je jich 27
⎯ Česká republika se stala členem v roce 2004
⎯ cílem Evropské unie je spolupráce mezi členskými státy v hospodářství, kultuře a jiných
oblastech
⎯ měna euro (není zavedena ve všech zemích)
⎯ hymna Evropské unie je Óda na radost
⎯ vlajka Evropské unie je modrá s patnácti hvězdami v kruhu
⎯ ve většině zemí Evropské unie byl zřízen tzv. Schengenský prostor (volný pohyb osob,
surovin a výrobků přes hranice)
REGIONY EVROPY
⎯ Evropu můžeme rozdělit do šesti oblastí:
1) Severní Evropa

4) Jižní Evropa

2) Západní Evropa

5) Jihovýchodní Evropa

3) Střední Evropa

6) Východní Evropa

SEVERNÍ EVROPA
⎯ Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Island
⎯ Norsko:
⎯ hlavní město Oslo
⎯ země je království
⎯ Norsko má protáhlý tvar s členitým pobřežím (zálivy = fjordy)
⎯ na většině území žijí Norové na severu Laponci
⎯ země má přísné zákony na ochranu životního prostředí
⎯ zemědělství: chov sobů a skotu, rybolov, těžba dřeva
⎯ Švédsko:
⎯ hlavní město Stockholm
⎯ země je království
⎯ v zemi žijí Švédové a Laponci
⎯ zemědělství: pěstování obilí, brambor, chov skotu a sobů, rybolov
⎯ strojírenství – výroba zbraní, automobilů (Volvo, Saab),
⎯ elektronika (Sony-Ericsson)

⎯ výroba nábytku (IKEA)
⎯ Finsko:
⎯ hlavní město Helsinky
⎯ země je republika
⎯ je hustě zalesněná země s tisíci jezery
⎯ výroba nábytku (ASKO) a saun
⎯ elektronika – mobilní telefony značky NOKIA
⎯ Dánsko:
⎯ hlavní město Kodaň
⎯ země je království
⎯ patří k němu ostrov Grónsko
⎯ světové proslulá je výroba stavebnice LEGO (Legoland)
⎯ Island:
⎯ hlavní město Reykjavík
⎯ ostrov
⎯ zemědělství: rybolov, pastviny pro ovce a koně, pěstování tropických rostlin ve sklenících
(vytápěných energií z nitra Země)
⎯ sopky, ledovce, gejzíry a horké prameny

