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Česká republika jako průmyslově vyspělý stát, člen EU, a její spolupráce s ostatními
státy Evropy.
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Očekávaný výstup

Žáci si upevní vědomosti o průmyslu ČR. Získají nové poznatky o hospodářské
spolupráci mezi státy v Evropě. Seznámí se s existencí EU, budou znát základní
informace o unii a její nejdůležitější cíle.

Pomůcky

- žádné -

Cílová skupina

5. ročník

Stupeň a typ vzdělávání

základní vzdělávání – první stupeň – druhé období

Datum

13.3.2012

Průmysl České republiky
Dokážete odpovědět na tyto otázky:
• Které nerostné suroviny se u nás těží?
• Které nerostné suroviny naopak musíme dovážet?
• Které naše průmyslové a zemědělské výrobky jsou
světově známé?
• Jaká průmyslová odvětví jsou nejvýznamnější?
ZVLÁDLI JSTE TO?

Průmysl České republiky
Zkontroluj si své odpovědi:
• V ČR se těží především černé a hnědé uhlí, kaolín, jíl, vápenec, grafit,
uran (Jsme jedinou zemí v EU s těžbou této suroviny.).
• Dovážet musíme především ropu, zemní plyn, suroviny pro chemický
průmysl (např. kaučuk pro gumárenskou výrobu).
• ČR je ve světě známá výrobou skla, porcelánu a keramiky. V zahraničí
se dobře prodává náš chmel i pivo, osobní automobily.
• Mezi významná průmyslová odvětví ČR patří chemický, strojírenský,
hutnický a potravinářský průmysl. Rozvinutý ale máme i energetický
průmysl, stavebnictví či výrobu spotřebního zboží. Velké příjmy
získává naše země i díky cestovnímu ruchu.

Jednotná Evropa
Evropské státy, včetně ČR, spolu spolupracují
a navzájem si pomáhají
• při rozvoji a růstu hospodářství jednotlivých zemí,
• při ochraně životního prostředí,
• v oblasti zaměstnanosti, např. při vytváření nových pracovních
příležitostí,
• při zlepšování životní úrovně obyvatel jednotlivých států.
Pro lepší spolupráci států Evropy byla založena

Evropská unie.

EVROPSKÁ UNIE (EU)
Evropská unie je ekonomické a politické společenství 27 (od
r.2007) států Evropy.
Původním cílem spolupráce evropských států bylo po 2.světové válce
zabránit další válce a pomoci obnovit hospodářství jednotlivých zemí,
protože bylo válkou zničené.
• EU vznikla v roce 1993.
• Společnou měnou států EU je EURO, 17 států již má EURO jako
jedinou měnu.
• EU má jednotné zákony, předpisy a normy, které umožňují volný
pohyb surovin, výrobků, peněz a osob.
• Sídlo mezinárodních instuticí EU je v Bruselu (hlavní město
Belgie).

ČR je členem EU od 1. května 2004.

Mezinárodní organizace
(nejen Evropské)
ČR i jiné státy Evropy jsou členy mnoha dalších organizací:

• Organizace spojených národů (OSN) vytváří podmínky pro zajišťování
míru a bezpečnosti ve světě a snaží se vylepšovat i hospodářské a životní
podmínky obyvatelstva na Zemi.

• UNESCO, organizace, která chrání kulturní a přírodní památky, podporuje
vzdělávání obyvatel na celém světě. Součástí této organizace je UNICEF
(Dětský fond) – stará se a financuje pomoc dětem.
• Severoatlantická aliance (NATO) – stará se o bezpečnost a udržování
míru v Evropě i ve světě.

• Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (v Nizozemí) – řeší soudní spory,
které vzniknou mezi zeměmi.
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