
ZÁPADNÍ EVROPA – Francie a země Beneluxu 

Tento pracovní list odešli do 25. 5. na adresu nenahlova@zs-sever.cz, 

 nezapomeň si opsat nebo vlepit do sešitu 
 

FRANCIE – je republika patří k ní Korsika, Francouzská Guyana,  

a Martinique; je to vysoce hospodářsky vyspělý stát – člen EU, NATO a  

G8. Francie má velké zásoby nerostných surovin – železné rudy 

v Lotrinsku, kde je základna hutnictví, černého uhlí v Lille a na SV se  

těží bauxit.V Alsasku ve Štrasburku je rozvinut chemický průmysl – výroba …  

hliníku,; strojírenství – výroba osobních aut, letadel AIRBUS, kosmický  

výzkum. Do Marseille. na jihu země se dováží ropa. Protože má Francie  

nedostatek energetických surovin, vyrábí 75%,  energie v jaderných  

elektrárnách. V oblasti zemědělství je největším vývozcem zemědělských  

produktů. Je obilnicí, Evropy – pěstuje se zde pšenice;na jihu ovoce, JZ  

vinná réva, raná zelenina, loví se ryby a vyrábí sýry. 

MONACO – je knížectví; jsou zde herny, kasina, jezdí se tu závody F1,  

zisky plynou z turistiky a prodeje poštovních známek. 

ZEMĚ BENELUXU – jsou to malé, lidnaté a velice vyspělé státy 

BELGIE – je království; je zde rozvinut strojírenský, textilní a chemický průmysl v  

okolí města Lutych, kde jsou zásoby uhlí a železné rudy. Belgie dováží obilí,  

chová skot. Ve světě je známá nejhustší železniční sítí na světě, výrobou  

belgických pralinek a krajky. Je to dvojjazyčná země, ve které se domluvíte 

dvěma úředními jazyky Nj a francouzsky, protože zde žijí Vlámové a  

Valoni. 

Nizozemsko – je království,  přezdívané zemí hrází a kanálů (grachtů);  

vysušují se zde zamokřená území a vznikají poldery (pole), na kterých se chová  

skot a pěstuje se zelenina a květiny. Nizozemí má 3. největší zásoby zemního  

plynu na světě. Je zde rozvinut chemický průmysl, vyrábí se elektronika značky  

PHILIPS, v potravinářském průmyslu se vyrábí světově proslulé holandské  

sýry a čokoláda. Na území Nizozemí leží jeden z největších přístavů světa  

Rotterdam a v Haagu sídlí mezinárodní, soudní dvůr 

LUCEMBURSKO – velkovévodství; zaměřuje se na těžební a hutnický průmysl a  

výrobu oceli,  v hlavním městě Lucemburku. 
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