
ZEMĚPIS 9.A,B,C (4.5. – 15.5.2020) 

Následujících 14 dní se budete věnovat mezinárodním politickým organizacím a 

seskupením. V první části si přepíšete nebo vytisknete poznámky do sešitu a 

v druhé části budete trénovat členské státy G20 pomocí online cvičení a pouze 

výsledky z on-linu mi pošlete na email. 

Přepsat následující text jako poznámky do sešitu. 

 

Mezinárodní politické organizace a seskupení 

OSN – Organizace spojených národů 

OSN je nejvýznamnější mezinárodní organizací se sídlem v New Yorku. 

K založení došlo v roce 1945 v San Francisku a jejími členy jsou téměř všechny 

nezávislé státy. Základním dokumentem je CHARTA – zajištění světového míru, 

spolupráce při řešení politických, sociálních a ekonomických problémů. 

Orgány OSN: VALNÉ SHROMÁŽĎĚNÍ, RADA BEZPEČNOSTI, SEKRETARIÁT 
jehož nejvyšším správním úředníkem je generální tajemník 
(António Manuel de Oliveira Guterres z Portugalska) 

 

Další organizace, výbory a komise při OSN: 

Mezinárodní soudní dvůr v Haagu 
Mezinárodní měnový fond (IMF) 
Organizace pro výchovu, vědu a osvětu (UNESCO) 
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) 
Světová zdravotnická organizace (WHO) a další 
 

NATO – Severoatlantická aliance 

Vojensko-politické seskupení států evropských a severoamerických států 

vzniklo v roce 1949 (ČR vstoupila v roce 12. března 1999) a má sídlo v Bruselu. 

Nejvyšším řídícím orgánem je RADA NATO. Generálním tajemníkem NATO je 

norský ekonom a politik Jens Stoltenberg. 

 

 



EU - Evropská unie  

Je politická a ekonomická unie, kterou tvoří 27 evropských států s 450 miliony 

obyvatel. Od roku 2004 se stala ČR členem Evropské unie. Cílem EU je vytvoření 

společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu 

hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní 

úrovně a kvality životního prostředí. 

 

Úkol 

Na následujících stránkách budete procvičovat státy G20 - viz. obrázek 

pod odkazem stránek. G 20 je skupina největších ekonomik světa. 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3220 

 

 

Úkol členské země G20 pro vás končí dosažením 100% - viz obrázek. 

https://online.seterra.com/cs/vgp/3220


 

Další postup je jednoduchý - vyfoťte obrazovku, kde je vidět dosažených 

100%. Pošlete mi ji jako přílohu na email (můžete samozřejmě použít aplikaci 

výstřižky nebo klávesu PRINT SCREEN a vytvořit tak obrázek vašeho úkolu). 

jindra@zs-kdyne.cz 

Nezapomeňte se podepsat. 

 

mailto:jindra@zs-kdyne.cz

