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Hlavní město Tuniska
Země ležící na západě Afriky
Hlavní město Nigérie
Pás ležící na jih od Sahary, kde lidé 
trpí suchem, neúrodou a hladem
Hlavní město Angoly
Město na Nilu s vekou přehradou
Velká africká řeka
Moře oddělující Afriku od Asie
Východoafrická země
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Velké africké jezero
Hlavní město Etiopie
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Atlantského oceánu
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Jihoafrická řeka
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Nápověda Práce ve skupiněInternet Hra 

Ahoj, děvčata a kluci! 

 Otevíráte sešit, který vám zpříjemní poznávání pěti kontinentů světa: 
Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie a Antarktidy. Stranou zůstává jen Evropa, které se
věnuje jiný pracovní sešit. Ačkoliv jsme ho nazvali sešitem pracovním a má vám
pomoci při učení, je připraven tak, aby vás nejen poučil, ale také pobavil. Mno-
hému se naučíte tím, že budete v sešitě kreslit, vystřihovat a nalepovat, hledat
na internetu a v různých knihách, luštit doplňovačky. 

 Váš sešit však neobsahuje jenom zábavné úkoly. Je v něm mnoho otázek 
a úloh, při jejichž řešení ukážete, jak rozumíte mapě, jak umíte samostatně vy-
hledávat informace, zda se umíte dívat na obrázky a hlavně, zda umíte přemýšlet.

 Sešit je určen každému z vás osobně. Znamená to, že si do něho můžete
psát a kreslit, vystřihovat a nalepovat obrázky, vlepovat další listy a vše upravovat
podle svého vkusu a svých zájmů. 

 Kdo máte rádi různé činnosti s počítačem, pracovní sešit vám dává nespo-
čet možností ukázat, co umíte: na internetu můžete hledat informace i zajímavosti
o různých částech světa, sestavovat tabulky a přehledy dat, vyhledávat obrázky
a psát k nim komentáře. 

 Většinu úkolů budete plnit každý sám. Některé úkoly jsou však určeny pro 
dvojice nebo i pro větší skupinu. Máte tak příležitost se poradit, rozdělit si úko-
ly, diskutovat a obhajovat své názory, dělat společně třeba plakáty, kreslit velké 
mapy na balicí papír nebo dávat dohromady projekty, které si společně vymyslíte.

 Přejeme vám, aby vás náš sešit poučil i pobavil, abyste se na něj těšili. 

       

       Autoři sešitu 



Ň ň

 

Obrázek  rozst íhej na čtverce. Na každém z nich je kousek mapy afrického kontinentu. Máš za úkol správn  čtverce sestavit
Ěnejlépe domaě a nalepit je do rámečku na vnit ní stranu obálky tohoto sešitu. Vezmi si na pomoc mapu Afriky. Pracuj čist
a opatrn . Do nalepené mapky budeš pozd ji kreslit. 

Po odst ižení nalep čistý list papíru. Získáš tak místo pro obrázky z časopisů a výst ižky z novin. 
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Atlas světa je tvůj pomocník!

Jestlipak jste přes prázdniny nezapomněli, 
jak se používá zeměpisný atlas? Pojďte, 
zkusíme si na několika příkladech, zda se 
v něm dobře vyznáte. 

Rovnoběžky ukazují 
vždy směr 

východ - západ!
Poledníky 

ukazují vždy 
směr sever - jih!

Na internetu vyhledej mapu Afriky a Ameriky. Prohlédni si vysvět-
livky k oběma mapám.  
Porovnej je s vysvětlivkami ve Školním atlasu světa. Odpověz: 
Jsou vysvětlivky k různým mapám stejné? 
Pokud nejsou stejné, vadí to? Co z toho vyplývá pro tvou práci s ma-
pami?  
Internetovou adresu zapiš do tabulky na vnitřní straně obálky. 

1. Prolistuj atlas sv ta a pov z: 

 K čemu pot ebujeme obsah a p ehled vysv tlivek a jak nám mů-
 že být užitečný rejst ík Ěabecední seznam zem pisných názvů po-
 užitých v atlasuěť 

Ň. Pomocí rejst íku v atlasu sv ta vyhledej čty i m sta: 

 Dakar  

 Pretorie 

 Nairobi 

 Chartúm 

  

 - Ke každému m stu dopl  údaje z rejst íku a pov z, co vyjad ují. 
 - M sta ukaž na map . 
 - Co mají všechna čty i m sta společnéhoť 
 - Ke každému m stu p ipiš ješt  další informace, které dokážeš vy-
   číst z mapy. 

ň. Podle p ehledu vysv tlivek ve Školním atlasu sv ta nakresli, jak se
 znázor uje na mapách: 

vodopád         činná sopka 

 bažiny   hlavní m sto státu 

 ledovec   národní park 

 lodní linka   splavný tok 

 hranice zamrzání mo í 

 hranice souvislého mo ského ledu 

 P íklad použití t chto značek ukaž na map  Ameriky ve Školním 
 atlasu sv ta. 

4. Úkol pro dvojice: 

 Listujte společn  v atlasu sv ta a u každé mapy rychle určujte, kde
 je sever, jih, západ a východ. íkáte, že sever na map  je vždy
 p i horním okrajiť Ano, ale jsou i takové mapy, kde toto pravidlo tak
 docela neplatí. Kdo najde v atlasu sv ta vhodný p íkladť 
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Obr. 1

U každého místa na Zemi lze určit jeho zem pisnou 
polohu pomocí rovnob žek a poledník .

Obr. Ň

Atlas světa je tvůj pomocník!

Co myslíš: „Prochází˝každým místem 
na Zemi rovnoběžka a poledník? Mohou 
být na mapách znázorněny všechny 
poledníky a všechny rovnoběžky?

Popovídejte si o tom ve třídě! 

aě Ve Školním atlasu sv ta vyhledej dv  mapy,
 na nichž je rovnob žka ň0 stup ů sever-
 ní ší ky. Kterými velkými zem mi tato rov-
 nob žka „prochází˝ť 

bě Ve vhodné map  zjisti, kterými velkými
 zem mi „prochází˝ poledník 10 stup ů zá-
 padní délky a Ň0 stup ů východní délky. 

cě Na obrázku 1 je znázorn na p ibližn  zem -
 pisná poloha jezera, hory a m sta v Africe.
 Kdo první doplní jejich názvyť 

M že být všude na sv t  v určitou chvíli
stejný čas? 

1. V atlasu sv ta vyhledej mapu časových
 pásem. Mapu si prohlédni a pokus se vy-
 sv tlit, proč ve stejnou chvíli nemůže být
 všude na sv t  stejný čas. 

Ň. Slunce vychází na východ . Amerika leží 
 od nás na západ. Pomocí glóbu a mapy časo-
 vých pásem rozhodni, co platí: 

  Když  je  u  nás  po ledne,  

 - je v Americe teprve ráno 
 - je v Americe také poledne 
 - je v Americe již večer 

 Dokážeš určit, jaká denní nebo noční doba
 je na různých místech Asie, když je v Praze
 poledneť 

ň. Na obrázku Ň jsou bez pojmenování zakre-
 slena m sta: 
 Praha, Detroit Ědytrojtě, Toronto, San Fran-
 cisco Ěsan franciskoě a Jakarta Ědžakartaě.
 Zapiš do obrázku názvy t chto m st. ĚPo-
 užij rejst ík atlasu sv ta.ě 

4. Dopl :

 - Je-li v Praze poledne, je v Detroitu   

    p ibližn  hodin. 

 - Je-li v Praze poledne, v San Franciscu 

    je p ibližn   hodin.

 - O kolik hodin se liší čas v Detroitu   

       a v San Franciscuť 

5.  Na kolik časových pásem je rozd lena Ame-
 rika a na kolik pásem je rozd lena Asieť

Poznáš, zda jde o severní nebo jižní ší ku, východní nebo západní 
délkuť Do každého ze t í obrázků dopl  tyto chyb jící údaje. 

Mapa časo-
vých pásem 
v atlasu světa

Popovídejte si ve třídě
o tom, jaké důsledky má 
rozdílný čas na Zemi pro 
život lidí ve velkých 
zemích, jakými jsou 
například Spojené státy 
americké, Kanada nebo 
Rusko.
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Představ si, že chceš 
zatefonovat kamarádovi, 
který je s rodiči 
v Jakartě. Kdy bude 
vhodné mu zavolat: 
ráno, v poledne 
nebo večer? 
(Ale pozor: Víš, 
kolik stojí takový 
telefonický hovor?)

•

01 00 06 00 12 00 18 00 24 00
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Podle mapy sv ta dopl  
sv tové strany:

Evropa leží sm rem na  od Afriky.

Z Evropy do Severní Ameriky

letí letadlo sm rem na  .

Sm rem na  od Afriky

se rozkládá Asie.

Austrálii najdu na map  sv ta sm rem 

na  od Asie.

Afrika se rozkládá na.  

od Jižní Ameriky.

Antarktida leží sm rem na 

od všech ostatních sv tadílů.

ÚKOLY

1. Ke každému sv tadílu napiš jeho název.

Ň. Na map  sv ta zjisti, kterými sv tadíly prochází rovník.  
 Rovník prochází sv tadíly:

 

  Do t chto sv tadílů rovník zakresli.

ň. Které sv tadíly leží celé na jižní polokouliť

 

 

 Které sv tadíly se rozkládají na severní i na jižní polokouliť

 

 

4. Napiš, co je to Eurasie:

 

5. Do sv tadílu, v n mž leží Česká republika, nakresli naši státní
  vlaječku. 

Kolik světadílů je na Zemi?

Dokážeš pojmenovat všechny
světadíly bez pomoci mapy? 

Obrázek 3 si nech okopírovat.  
(Jistě ti někdo pomůže.) Na ob-
rázku jsou obrysy všech světa-
dílů. 
Nejprve vybarvi každý světadíl 
jinou pastelkou. Vystřihni jedno-
tlivé světadíly tak, aby kolem ob-
rysu zůstal vždy proužek papíru
- půjde ti to lépe vystřihnout i na-
lepit. 

Další postup: 

Vystřižené barevné světadíly 
polož na čistý papír tak, aby vše-
chny zaujímaly správnou polo-
hu vůči severu. (Antarktidu otoč 
stejně jako je zobrazena ve škol-
ním atlasu.) 

Svou práci zkontroluj podle ma-
py světa a uprav.   
Teprve potom světadíly čistě na-
lep na papír. 

Obr. ň
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1. V obrázkových knihách, v encyklopediích ne- 
 bo na internetu vyhledej snímky zví at žijí-
 cích v Africe.  
 Pokus se n která nakreslit na tuto stránku. 

Ň. Pojmenujte ve dvojici nakreslená zví ata.
 Zjist te, ve kterých sv tadílech tato zví a-
 ta žijí.  
 Dopl te: 

V Evrop  žije : 

V Americe žije:   

V Africe žije: 

V Asii žije: 

Která z nakreslených zví at žijí v Českuť 

Dopl  další zví ata žijící v jednotlivých sv ta-
dílech: 

ÚKOL PRO DOBRÉ KRESLÍ E

Místo pro tvé kresby:

Obr. 4
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PRÁCE VE SKUPINÁCH 

Sami si ud lejte mapu povrchu Afriky:

POM CKY

A F R I K A   Světadíl hor, plošin a pánví

1. Na velký balicí papír nakreslete silnou čarou obrys Afriky. Zakres-
 lete rovník a oba obratníky. 

Ň. Podle mapy Afriky zakreslete vysoká a rozsáhlá africká poho í: 
 Atlas, Etiopskou vysočinu a Dračí hory. 

ň. Vyst ihn te z kartonu obdélníky, ohn te je do tvaru st echy a umí-
 st te je jako poho í do své nakreslené Afriky. Napište názvy po-
 ho í, zkontrolujte podle mapy Afriky a p ilepte. Z kartonu vyst ihn te
 malou pyramidu. Napište na ni název nejvyšší hory v Africe a je-
 jí nadmo skou výšku. Správn  horu umíst te a p ilepte. 

4. Zakreslete a dopl te názvy nejv tších afrických pánví: Čad-
 ská pánev, Konžská pánev, Kalahari. 

5.  Nakonec svou mapu vybarv te a dopl te dalšími názvy Ěmo e, oceá-
 ny, ostrovy, zálivy a poloostrovyě. 

6. Prohlédn te si mapy povrchu Afriky svých spolužáků. Svoje mapy
 potom ješt  vylepšete.  

Práce je hotová. 
Podepište se všichni na svou mapu. Podle pokynu paní učitelky nebo
pana učitele mapy uložte - budete je ješt  jednou nebo dvakrát pot e-
bovat! Nejhezčí mapy můžete vystavit ve t íd . 

B  D Č F Z C W U S P P M J H G G V Á U Ý P F D I A
C  B T I C H Ý O C E Á N V T P Č T P M K Z X I Ž F
E  A D N I L N Ž J J H V U S Q M U R  E  U H A R
H  G R D Ú S E V E R N Í L E D O V Ý O C E Á N T I
A  D L I J K É Á M B É G H  U Š Z N W R F G O U K
Z  U M C D L N  E O I  V A M E R I K A D T J  A
C  B Š K Í F P Č S Y R P K Ý H O Í P H  U Á S U H
A  A T Ý E R Q B J D M E O W Č Ž F J Y L Í B Ó  R
X  Q Y O P Š A N T A R K T I D A H Ý M Z U H V J Y
H  E I C R I P L Y I Ú A T L A N T S K Ý O C E Á N
E  V  E M Q F Í E Š O J L  X O E I   G V Z U Ž
F  R U Á C E  D U H U B F S Z U  P J D P Č E Y Ó
Č  O X N G Y V R T Ž G E W Š Í Z C B A S I E N Í H
M  P B K Ó Ž Š E  D V Y U K  D P H I Í G Š T N L
N  A U S T R Á L I E Ó Y Č D I S O I Ž U R L T Č Y

Najdi názvy všech světadílů a oceánů a zvýrazni je ba-
revnou tužkou.

• velký balicí papír

• barevné mastné křídy

• karton

• nůžky

• lepidlo

Pod nejvyšší horou ůfriky - Kilimandžárem
Jak jednoduše nakreslit obrys Afriky pomo-
cí čtvercové sítě. 

Nakresli Afriku do školního sešitu! 

Obr. 5

Obr. 6
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Nerostné bohatství v Africe

ÚKOLY

1. Ve vysv tlivkách k mapce 
 vybarvi a popiš značky pro
 nejdůležit jší t žené surovi-
 ny v Africe: ropu, m , zlato,
 diamaty, fosfáty a uran. 

Ň. Tyto značky nakresli do stej-
 n  velkých čtverečků na zvlá-
 štní papír Ěkaždou značku nej-
 mén  ňxě. 
 Čtverečky se značkami vy-
 st íhej. 

ň. Na map  průmyslu Afriky vy-
 hledej hlavní nalezišt  nejdů-
 ležit jších nerostných suro-
 vin.

4. Lístečky se značkami umísti
 a nalep do mapky na obráz-
 ku 7. 

5. Zbude-li čas, můžeš nakres-
 lit značky dalších nerostných
 surovin t žených v Africe.  
 P íklad: zemní plyn, železná 
 ruda, černé uhlí. 

Obr. 7

DOPL :

Z m di se vyrábí 

Z ropy se vyrábí 

Ze zlata se vyrábí 

Z fosfátů se vyrábí 

K čemu slouží uranť 

Co víš o diamantechť 

Na fotografiích jsou místa v Tunisku a v Zairu, kde se získává s l a m ď.

Casablanca

Lagos

Dakar

Kinshasa
Nairobi

Alexandrie

Johannesburg

Addis Abeba

Káhira

Alžír

Kapské Město

Na internetu nebo v encyklo-
pedii vyhledej zajímavé infor-
mace o těžbě surovin v Africe.
Ve třídě si povězte, co jste 
zjistili! Vyměňte si interneto-
vé adresy.
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25 0 C

4. Podle tabulky naho e pov z: kde se v Africe st ídají ob-
 dobí sucha s obdobími deš ůť 

5. Ve kterých státech Afriky se st ídají roční obdobíť 

6. Ve které části Afriky prší denn  po celý rokť 

7. Jaké podnebí je v suchém tropickém pásmuť 

Ř. Co myslíš: Které podnebné pásmo je nejp ízniv jší pro ži-
 vot lidí v Africeť Dokážeš to zdůvodnitť 

ÚKOL PRO VOLNÝ ČůS 

Do obdélníčků pod mapkou nakresli krajinu v jednotlivých
pásmech Ěnap . stromy, zví ata, venkovská obydlí,oblečení
lidí apod.ě. 

1. Mapku na obrázku Ř i tabulku vybarvi podle popisu v le-
 gend . 

Ň. Ukaž, jak jsou v Africe rozložena podnebná pásma. 

ň. Ukaž, kterými sm ry vanou v Africe pasáty. Jak ovliv u-
 jí podnebí Afrikyť 

rovníkové pásmo střídavě vlhké tropické pásmo suché tropické pásmo subtropický pás

Obr. Ř

jaro - léto 20 0 C podzim - zima 10 0 C

20 0 C

20 0 C

25 0 C

20 0 C

21 0 C

15 0 C

období
21. 3. - 23. 9.

období
23. 9. - 21. 3.

podzim - zima 10 0  C jaro - léto 20 0  C

15 0 C

25 0 C25 0 C

severovýchodní pasát (s
uchý)

jihovýchodní pasát (vlhký)

obratník Raka

obratník Kozoroha

00 00rovník

20 0 C

rovníkové pásmo (červeně)

střídavě vlhké tropické pásmo (hnědě)

suché tropické pásmo (žlutě)

subtropický pás (zeleně)

vlhká oblast v jižní Africe (modře)

období sucha (žlutě)

období dešů (modře)

průměrná teplota

Afrika je nejteplejší světadíl
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DOMÁCÍ ÚKOL

Napiš, jak si p edstavuješ podnebí v jednotlivých podnebných pás-
mech Afriky. Pomohou ti obrázky Ř a ř. 

Nápověda: 
st ídání ročních období, období sucha a období deš ů, lijáky a bou ky,
sníh, mráz, teplota vzduchu v lét  a v zim , prům rná roční teplota,
suché nebo vlhké pasáty. 

Rovníkové pásmo: 

St ídav  vlhké tropické pásmo: 

Suché tropické pásmo: 

Subtropické podnebné pásmo: 

Graf ukazuje prům rnou teplotu vzduchu v jed-
notlivých m sících v Lagosu Ěhlavní m sto Ni-
gérieě a v Praze. 

Prům rná roční teplota v Lagosu je Ň7 ° C. 

Prům rná roční teplota v Praze je ř ° C. 

Graf si dob e prohlédni a odpov z: 

1. Jak se m ní teplota vzduchu b hem roku 
 v Lagosuť 

Ň. Jak se m ní teplota vzduchu b hem roku
 v Prazeť 

ň. Co považuješ za hlavní p íčinu rozdílůť 

4. St ídají se v Africe čty i roční období jako
 u násť Kdo to dokáže vysv tlitť 

Na fotografii jsou písečné p esypy na Saha e. Co mys-
líš, kterým sm rem vanou v try v této poušti? 

Obr. ř  Pr m rné m síční teploty v Lagosu a v Praze

Obr. 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Nejvyšší hora v Africe 
 Pohoří v severní Africe
 Pohoří v jižní Africe
 Ostrovy ležící na severozápad od Afriky
 Velký africký záliv
 Pouš v jižní Africe
 Pohoří ve východní Africe
 Poloostrov na východě Afriky
 Pánev na sever od 10°  s. š.
 Mys na jihu Afriky

Tajenka 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

L   Ú B D K Č Č S Z Ř L P

teplota

30 0 C

20 0 C

10 0 C

0 0 C

Lagos

Praha
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ÚKOLY

Na internetu nebo v encyklopedii najdi ob-
rázky ze čtyř hlavních podnebných pásem. 

Obrázky popiš - pověz do všech podrobností,
co zobrazují. 

Co myslíš: jaké problémy přináší lidem pod-
nebí? 

Tuto mapku již znáš. Jsou na ní zakreslena podnebná pásma. Map-
ku vybarvi. 

Grafy na obrázku 1Ň ukazují, kolik milimetrů srážek prům rn
naprší v průb hu roku na čty ech různých místech v Africe. Tato
místa jsou zakreslena v mapce na obrázku 11. Každé z nich leží
v jiném podnebném pásmu. 

Víš, kolik vody spadlo, ekneme-li, že napršelo 5 mm srážekť 

Naprší-li 5 mm srážek, znamená to, že na 1 mŇ povrchu spadlo 
5 litrů vody. 

Obr. 11

1. Grafy si dob e prohlédni. Napiš, kdy b hem roku v jednotlivých mís-
 tech prší.  

 Příklady odpovědí: 
 prší v letních m sících - v období deš ů  
 prší pouze od íjna do b ezna 
 prší po celý rok 
 po celý rok tém  neprší 

 Kisangani: 

 Kano: 

 In-Saláh: 

 Alžír: 

Ň. Podle ročního průb hu srážek urči, ve kterém podnebném pásmu 
 místo leží. ĚPomůže ti obrázek Ř.ě Jakmile si budeš jist, zapiš náz-
 vy všech čty  míst do mapky na obrázku 11. 

ň. Nakonec vybarvi volné políčko pod každým grafem tak, aby barva
 pásma na mapce odpovídala barv  v grafu. 

 Podle obrázku 11 odpověz: 
 Ve kterém podnebném pásmu pramení nejv tší africké ekyť 

 

 Proč na Saha e nepramení žádné ekyť 

 

Obr. 1Ň Pr m rné m síční srážky v Kisangani, Kanu, In-Saláhu a v ůlžíru

 Srážky               KISANGANI                 KANO                IN - SALÁH   ALŽÍR

300 mm

200 mm

100 mm

0 mm

Pod každý sloupeček napiš malé písmenko vy-
jad ující m síce leden až prosinec: L, Ú, B, D,
K, Č, Č, S, Z, , L, P. 
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ÚKOLY

1. Na map  Afriky ukažte nejv tší africké eky: Nil, Kongo, Niger
 a Zambezi. Najd te, kde tyto eky pramení a ukažte celý tok od 
 pramene až po ústí do mo e. 

Ň. eky zakreslete modrou k ídou nebo pastelkou do své mapy po-
 vrchu Afriky. P ipište názvy ek a zkontrolujte podle mapy Afriky 
 v atlasu. 

ň. Kam ústí nejv tší africké ekyť 

 Nil: 

 Kongo: 

 Niger: 

 Zambezi: 

 Zkontrolujte své odpov di podle mapy Afriky. Mo e, oceány, záli-
 vy a průlivy zakreslete a pojmenujte do své mapy. 

4. Na map  Afriky v atlasu sv ta ukažte území, jimiž neprotékají
 žádné eky. Tato území zakreslete do své mapy žlutou k ídou.
 Víte, co je to bezodtoková oblastť 

5. V Africe jsou velká jezera. Najd te je na map  Afriky a p ečt te je-
 jich názvy. T i nejv tší zakreslete do své mapy a dopl te jejich ná-
 zvy. 

 Do mapy jsme zakreslili tato velká jezera: 

 

 Nejv tší jezero v Africe je: 

 

Voda znamená život

PRÁCE VE SKUPINÁCH 

POM CKY 

OTÁZKY PRO VOLNÝ ČůS 

1. V Africe není všude dostatek vody jako 
 u nás. Pov z, k čemu pot ebuješ vodu od rá-
 na do večera. Kolik jí asi doma spot ebujeteť
 Máte stále dostatek vody nebo musíte vo-
 dou šet itť 

Ň. Jak by se zm nil způsob života u vás doma,
 kdybyste museli každý den nosit vodu ve
 v dru ze vzdálené studn , jako je tomu v mno-
 ha rodinách v n kterých částech Afrikyť  

ň. Na celém sv t  lidé pot ebují vodu i jinde 
 než v domácnosti. Vyhledej obrázky, na nichž 
 je vid t, jak člov k využívá vodu v krajin . 

 Napiš, proč člov k nemůže žít bez vody. 

• vaše vlastní kreslená mapa

  povrchu Afriky

• barevné mastné křídy

1. Jméno největšího afrického jezera (první část
 českého názvu) 
2. Řeka na jihu Afriky 
3. Západoafrická řeka 
4. Řeka ústící do Guinejského zálivu 
5. Africké jezero 
6. Nejvodnatější africká řeka 
7. Nejdelší africká řeka 
8. Jezero v nejrozsáhlejší bezodtokové oblasti Af-
 riky 
9. Jihoafrická řeka 

Tajenka 

ůfrické eky protékající náhorními plošinami mají v tšinou velmi mírný spád. Te-
kou proto pomalu v širokých korytech. Na skalních stupních jsou vysoké vodo-
pády. Mnohé africké eky nejsou proto splavné pro lod . 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Obr. 1ň
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V krajině žijí lidé

Domy v oázách na Saha e mají rovnou st echu a co nej-
mén  otvorů. Víš pročť 

V tropické Africe žijí lidé v jednoduchých domech se sla-
m nou st echou postavených v tšinou z hlíny. 

ÚKOLY

1. Obrázky 14 a 15 vybarvi. 

Ň. Jak asi žijí lidé v zobrazené krajin ť Napiš ke každému 
 obrázku n kolik v t. Uvažuj, z čeho jsou postave-
 na obydlí, všimni si tvaru st ech, podívej se na okna
 a na dve e, popiš okolí lidských obydlí, uvažuj o způso-
 bu vytáp ní, o vodovodu, kuchyni a o hygienických za-
 ízeních. 

ň. Dovedeš si p edstavit, jak si hrají d ti v oáze a jak si
 hrají v krajin  tropických lesůť Prohovo te to se spolu-
 žáky. 

4. Čím se živí lidé v oázách a čím v krajinách tropických
  lesůť Co se p stuje na polích, v zahradách a na plantá-
 žích v obou krajináchť 

5. Napiš, která zví ata žijí ve volné p írod  a která zví ata 
 člov k chová: 

 aě v oázách a v polopouštích: 

 

 bě v krajinách tropických lesů:  

 

6. A te  jedna t žká otázka: Proč je krajina na obou ob-
 rázcích tak rozdílnáť Odpov z n kolika v tami: 

 

 

 

 

Obr. 15Obr. 14

V oázách afrických pouští a v polopouštích chovají lidé velbloudy. 
Krom  toho, že vydrží velmi dlouho bez vody, mají velbloudi ješt  
další dobré vlastnosti, pro které jsou pro obyvatele nejsušších kra-
jin tak vynikajícími pomocníky. 

Zjisti, které vlastnosti to jsou. Kde budeš tyto infor-

mace hledat? 
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ÚKOLY

1. Pov z, kde leží v tšina nejv tších afrických m st a pokus se to vy-
 sv tlit. ĚNap íklad: ve vnitrozemí, p i pob eží oceánů a mo í, na e-
 kách, v pouštích.ě 

Ň. Porovnej rozmíst ní velkých afrických m st s rozmíst ním velkých 
 m st v Evrop . 

ň. Na politické map  Afriky v atlasu zjisti, zda mají všechna nejv t-
 ší africká m sta letišt . 

4. Napiš názvy šesti velkých p ístavních m st: 

 

 

 

 

5. Jsou všechna nejv tší africká m sta spojena s jinými m sty želez-
 nicíť 
 Zjisti, zda je v Africe hustá železniční sí . Která africká zem  má 
 nejvíce železnicť  

 
 Je to také nejvysp lejší stát v Africe! 

 

Africká města

Na mapce Ěobrázek 16ě jsou zakreslena nej-
v tší africká m sta. Vyhledej je na politické 
map  Afriky a jejich názvy zapiš do mapky. 

Nejv tší m sto Afriky je 

Žije v n m zhruba 
obyvatel.

Obchodní ulička v Tunisu. Jak jsou oblečeny ženy?

Tržišt  v Tunisu

Snaž se popsat, jak se na tržišti prodává 
a nakupuje. 

Obr. 16
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ÚKOLY 

Zem pisná poloha afrických m st podle rov-
nob žek a poledníků:

Káhira: 

Dakar: 

Lagos: 

Addis Abeba: 

Kinshasa: 

Kapské M sto: 

Podtrhni m sta ležící na západní polokouli!

Pokus se vyjád it slovy, kde v Africe leží m sta:

Káhira 

Alžír 

Dakar 

Lagos 

Addis Abeba 

Nairobi 

Kinshasa 

Johannesburg 

Kapské M sto 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Obr. 17

Nejzápadněji položené město v Africe
Hlavní město Etiopie
Velké město na řece Kongo
Významné město poblíž rovníku
Hlavní město Jihoafrické republiky
Významné přístavní město při deltě Nilu
Hlavní město Angoly
Hlavní město Alžírska (česky)
Významné jihoafrické město
Hlavní město Libye (česky)
Hlavní město Tuniska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Tajenka : 

Na snímku je Lagos - hlavní m sto Nigérie.

 

 

POM CKY

vlastní mapa povrchu a vodstva Afriky

15 kartonových koleček nebo pivních tácků Zahrajte si 
ve skupinách 
hru s velkými 

africkými městy!

1. Pomocí kartonových koleček nebo pivních tácků znázorněte na své
 mapě Afriky velká města. Správnou polohu koleček nebo tácků 
 zkontrolujte podle mapy v atlasu. 

Ň. Názvy měst napište na tácky. 

P o s t u p  h r y :  

ů. Každý člen skupiny (jeden za druhým) jmenuje jedno město, ukáže 
 ho a poví, kde leží. Všichni se několikrát vystřídají. 

B. Tácky otočte, aby nebyly vidět názvy měst. Opět jeden za druhým 
 jmenujte města a potom vždy otočte tácek.  
 Kdo z vás jmenoval napoprvé všechna města bez chyby? 
 Zkoušejte to tak dlouho, až budete bezpečně znát všechna města. 

C. Hru si můžete ztížit dalšími názvy, a to nejen měst, ale i názvy moří, 
 ostrovů, zálivů, řek, pohoří atd. 
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Kolik lidí žije v Africe?

Obr. 1Ř V grafu na obrázku 1Ř je znázorn no, kolik obyvatel žilo v  ůfrice 
    v roce 1ř50.

A F R I K A E V R O P A

= 50 milionů obyvatel

1. Podle údajů v tabulce zakresli do grafu, kolik obyvatel žilo v Africe
 v letech 1ř70, 1řř0 a Ň000. 

Ň. Podle údajů v tabulce zakresli do grafu, kolik obyvatel žilo v Evrop
 v letech 1ř50, 1ř70, 1řř0 a Ň000. 

Přibližný počet obyvatel Afriky a Evropy v milionech

Afrika Evropa

1950 225 400

1970 350 450

1990 650 500

2000 880 696

ň. Pohlédni si oba grafy. Porovnej, jak rychle roste počet obyvatel
 v Africe a v Evrop . Rozdíl se pokus zdůvodnit. 

4. Prohlédni si dob e ob  fotograie znázor ující černošku a Arabku.
 Popiš jejich vzhled! 

Černoška: 

Arabka: 

Čím se černoši a Arabové odlišují od Evropanůť

miliony 
obyvatel

miliony 
obyvatel
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Odpov z: 

1. Které oblasti Afriky jsou nejhust ji zalidn nyť Ty nejrozsáhlejší vy-
 hledej nejprve Ěpomocí obrázku 1řě v map  Afriky. 

Ň. Které oblasti Afriky jsou nejmén  zalidn nyť 

ň. S pomocí mapky na stran  ř uvažuj, jaké jsou p írodní podmínky 
 v oblastech: 

 - s nejv tší hustotou zalidn ní:  

 - s nejmenší hustotou zalidn ní: 

Kdo vy eší t žký úkol? 

Hustota zalidn ní vyjad uje, kolik obyvatel p ipadá na 1 kmŇ rozlohy
sv tadílu, státu, m sta apod. V Africe, která má rozlohu ň0 mil. kmŇ 
a žije zde zhruba ŘŘ0 mil. obyvatel, dosahuje hustota zalidn ní v prů-
m ru Ňř obyvatel na 1 kmŇ. Znamená to, že na každém kmŇ žije sku-
tečn  Ňř lidíť 

Pokus se vysv tlit, jak může hustota zalidn ní v Egypt  dosahovat zhru-
ba 50 lidí na kmŇ, když víme, že v této zemi žije v tšina obyvatel v del-
t  a v údolí Nilu. Ostatní území Egypta je  ve skutečnosti tém  lidupráz-
dné.

Ve velkom stech je p etížena ve ejná doprava, není zde 
dostatek pracovních míst, nepostačují školy. Na okra-
jích m st žijí tisíce lidí v bíd . Na snímku je hlavní m s-
to Egypta - Káhira. 

ůfrická velkom sta mají výstavná centra. Rychlý r st
počtu obyvatel zde však vyvolává mnoho problém ,
které se projevují spíše mimo centrum. Na snímku je 
metropole Keni - Nairobi. 

Obr. 1ř

 více než 50 obyvatel na 1 km2

 1- 50 obyvatel na 1 km2

 téměř liduprázdné oblasti
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ÚKOL PRO ZÁJEMCE 

Zjisti, jak vypadají vlajky velkých afrických
zemí. Nakreslete je barevně na okraj své map-
ky Afriky na deskách pracovního sešitu.  

Zjistěte, zda se některá ze dvou tajenek týká
té části Afriky, kterou jste ve skupině zpraco-
vali. 

Africké státy

PRÁCE VE SKUPINÁCH

Na velký balicí papír nakreslete jednoduchý obrys Afriky. Pro lepší 
orientaci zakreslete také rovník, obratníky a čtyři velké africké řeky. 

Postup: 

1. Zvolte si jednu část Afriky: severní, tropickou nebo jižní. Svou vy-
 branou část Afriky jasn  označte. Jednoduše „od ruky” zakreslete 
 hranice států. 

Ň. Zapište do své mapy názvy nejv tších států. 

ň. Zakreslete nejv tší m sta a napište jejich názvy. 

4. Barevn  znázorn te poušt , hory a eky. 

5.  Nakonec svou mapku můžete doplnit názvy mo í, zálivů, průlivů
 a dalších míst, která znáte. 

 Abyste si zapamatovali ty nejv tší a nejznám jší státy, pokuste se
 o každém z nich pov d t n kolik v t: 

 - kde stát leží Ěu mo e, ve vnitrozemíě 

 - se kterými státy sousedí 

 - hlavní m sto 

 - podnebí  

 - krajina: nap íklad hory, eky, jezera, subtropy, poušt , savany, tro-
   pické lesy atd. 

Na internetové adrese http://atlas. 
netway.cz  vyhledej státy ležící 
v té části Afriky, kterou jste si ve 
skupině vybrali. Do sešitu vypiš 
hlavní informace o těchto zemích.

Ve skupině 
se vystřídejte 
a každý 
vyprávějte 
o jedné zemi!

Obr. Ň1

Tajenky:          
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1. NA-GHA

2. AD-Č

3. RUN-ME-KA

4. GÉ-NI-RIE

5. BYE-LI

6. IR-ZA

7. ŇA-KE

�

�

�

�

�

�

�

�

1. AM-MO-S-BIK

2. IE-OP-ETI

3. BIE-MI-NA

4. NI-ZA-E-TAN

5. LI-MA

6. DÁN-SÚ

7. KO-MA-RO

8. LA-GO-AN

Obr. Ň0

obratník Raka

rovník

obratník Kozoroha

0 0 0 0
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A U S T R Á L I E  - světadíl protinožců

Svou nalepenou mapku ůustrálie uprav: 

Vybarvi oceány, eky, poho í, nížiny. Dopl  názvy oceánů, ek, poho í
a nejv tšího ostrova. Prochází Austrálií rovník nebo n který obrat-
níkť Zjisti, zakresli a popiš do mapky. 

Napiš názvy dvou oceánů, jimiž se plaví lod  mí ící z Austrálie 

do Ameriky a do Afriky:  

Poloha ůustrálie na Zemi 

S pomocí glóbu dopl  sv tové strany: 

Sm rem na  od Austrálie se rozkládá Asie.  

Severní Amerika leží sm rem na  od Austrálie. 

Kterým sm rem od Austrálie leží Afrikať  

Který sv tadíl je cílem letadla letícího z Austrálie p ímo na jihť 

Lo  plující z Jižní Ameriky do Austrálie mí í sm rem na  . 

Austrálie leží sm rem na  od České republiky. 

Obr. Ňň

Obr. ŇŇ

Nakresli obrys Austrálie do svého školního 
sešitu.

Obrázek si nech okopírovat. Rozst íhej ho na čtverce a ty sestav s pomocí mapy tak, aby vznikla mapka
Austrálie. Čtverce nalep zp t do obrázku ŇŇ.  
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Internet !

Pouze v Austrálii žijí tato zvířata:

Napiš, co víš o klokanovi:

V mapce je zakresleno p t nejv tších austral-
ských m st a hlavní m sto. Vyhledej tato m -
sta na map  Austrálie a napiš jejich názvy
do mapky. 

Život v Austrálii

Osam lá hora ůyers Rock Ěčti ajrz rokě vystupující
z plošiny ve st ední části ůustrálie pat í k p írodním
div m sv ta. Skála je vysoká ň50 m. 

Obr. Ň4

ÚKOLY

1.  Názvy šesti zakreslených m st opiš bez chyby a p ipiš, jak se
 správn  vyslovují. ĚPomoc najdeš v rejst íku školního atlasu!ě 
 
Názvy pěti největších      Výslovnost:
australských měst:

    

     

    

     

     

Hlavní město Australského svazu:    Výslovnost:

    

Ň.  Na jihu Austrálie se st ídají roční období podobn  jako u nás. 
 Z polohy tohoto sv tadílu na Zemi však vyplývá: 

  - V dob , kdy u nás máme léto, je na jihu Austrálie 

 

 - Naopak letní období mají Australané v dob , kdy je u nás  

  

ň. Prohlédni si dob e mapy Austrálie v atlasu. Do mapky barevn  za-
 kresli oblasti, které jsou svými p írodními podmínkami p íznivé pro
 život lidí. 

4.  V Austrálii žijí n která zajímavá zví ata. Ze seznamu zví at žijí-
 cích v Africe a v Austrálii vypiš ta, která žijí pouze v Austrálii a nik-
 de jinde na sv t : gorila, hroch, klokan, lev, ježura, koala, zebra,
 ptakopysk, králík, nosorožec, pštros emu, velbloud, antilopa, mra-
 venečník, slon, pes dingo. 
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Napiš, co se z ovčí vlny vyrábí:

Z australského hospodářství

ÚKOLY 

1. Podle hospodá ské mapy Austrálie vypiš hlavní nerostné surovi-
 ny, které se t ží v Austrálii. K názvům nerostných surovin nakres-
 li podle vysv tlivek jejich značky. 

   Hlavní nerostné suroviny:   Značky: 

 

 

 

 

 

 Pomocí značek zakresli do mapky nalezišt  nerostných surovin. 

Ň. Z Austrálie se vyváží mnoho masa, kůží a vlny. Podle hospodá ské  
 mapy Austrálie zakresli, kde se hlavn  chovají ovce a kde se chová
 skot. .

 Nejd ív vymysli své vlastní značky pro chov ovcí a skotu. 

 Značka pro chov ovcí: 

 Značka pro chov skotu: 

ň. Prozkoumej hospodá skou mapu Austrálie a zjisti, které zem d l-
 ské plodiny se hlavn  p stují v Austrálii. 

 

 

 

 Dv  nebo t i zem d lské plodiny zakresli do mapky. 

Obr. Ň5

Ovce chované v ůustrálii mají hustou a jemnou srst,
která poskytuje výbornou vlnu. 

Zajímavá moderní architektura budovy opery v Sydney
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Na internetu vyhledej
aktuální informace
a zajímavosti 
o Antarktidě.

Ň. Víš, která zví ata žijí ve vodách oceánů poblíž Antarktidy a na jejím pob ežíť 
 Napiš n která: 

 

 

 

   Dokážeš nakreslit pěkného tučňáka? 

ň. Dopl : 

 Prvním člov kem, který dosáhl jižního pólu byl  

 

 Tento významný polární badatel byl  národnosti.

 Jižního pólu dosáhl jako první v roce  .

DOMÁCÍ ÚKOL PRO ZÁJEMCE 

Podle mapy Antarktidy zakresli do své
mapky co nejvíc výzkumných stanic 
a označ je barevnými vlaječkami ze-
mí, kterým stanice pat í. Názvy stanic
psát nemusíš. 

Které státy mají v Antarktid  výzkum-
né staniceť 

KDO SPRÁVN  ODPOVÍ? 

Na glóbu ukaž Antarktidu. Pov z, kde
na Zemi leží Antarktida a v čem je její
poloha vůči severu zvláštní. 

A N T A R K T I D A

ÚKOLY

1. Podle mapy Antarktidy zakresli do mapky všechno, co považuješ za dů-
 ležité pro výstižný obraz kontinentu. 

 Nápov da: názvy oceánů, jižní pól, jižní polární kruh, n kolik výzkumných
 stanic různých zemí. 

Obr. Ň6

Také Antarktidu můžeš snadno na-
kreslit od ruky. 

Obr. Ň7



ŇŇ

 

Ňň

 

Sestav pořadí světadílů podle velikosti:

1. 

Ň. 

ň. 

4. 

5. 

6. 

Které sv tadíly znáš?

1. Vyjmenuj všechny sv tadíly a zárove  je
 ukaž na glóbu. 

 Napiš kterým sm rem od Evropy leží jed-
 notlivé sv tadíly: 

   Afrika - na jih    

 

 

 

 

Ň. Do obrázku ŇŘ dopl  názvy sv tadílů. Kte-
 rý sv tadíl je v tší než Amerikať 

 

 Kolikrát je zhruba Amerika v tší než Evropať 

 

 Kolikrát je p ibližn  Asie v tší než Evropať 

 

Obr. ŇŘ

18 mil. km 2

24 mil. km 2

13 mil. km 2

8,5 mil. km 2

44,5 mil. km 2 

10,5 mil. km 2 

30,5 mil. km 2

1. Ve školním atlasu vyhledej pomocí rejst íku ostrov San Salvador, 
 u kterého údajn  v roce 14řŇ p istál Kryštof Kolumbus. Kterým
 oceánem se svými lod mi proplulť 

Ň. Na map  Atlantského oceánu ve Školním atlasu sv ta jsou zná-
 zorn ny různ  dlouhé lodní linky mezi Evropou a Amerikou. Ukaž
 jich n kolik a pov z, kolik kilometrů m í. 

ň. Pokus se odhadnout, kolik kilometrů zhruba urazil Kryštof Ko-
 lumbus p i cest  do Ameriky. 

4. Podle obrázku Ňř odpov z: Je pro nás dnes Amerika časov  stá-
 le tak vzdálený sv tadíl jako za dob Kryštofa Kolumbať 

Zkrátila se snad vzdálenost mezi Evropou a Amerikou?Obr. Ňř

Rok 2004 - letadlo
6 hodin

Rok 1492 - Kryštof Kolumbus
70 dní (včetně 4 týdnů odpočinku)

Rok 1924 - vzducholo Zeppelin
3 a půl dne

A M E R I K A
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Kde leží Amerika a jaký má tvar?

Dopl  mapku na obrázku ň0: 

1. Barevn  vyznač rovník a oba obratníky. Prochází Amerikou
 také n který z polárních kruhůť Zjisti to a zakresli. 

Ň. Vybarvi a zapiš názvy t í oceánů, mezi nimiž leží Amerika. 

ň. Napiš názvy nejv tších mo í, ostrovů, poloostrovů, souostroví, zá-
 livů a průlivů. Vejdou se ti také do mapky na obrázku ň0ť   

4. Na obrázku ň1 jsou nakresleny dva průlivy: Beringův a Drakeův
 Ědrejkůvě. Najdi je na map  v atlasu sv ta a jejich názvy vepiš
 do mapky na obrázku ň0. 

Obr. ň0

Obr. ň1

Ameriku ukaž na glóbu. Pověz nejméně v šes-
ti větách, kde Amerika leží. 

Prohlédni si toto území na mapách v atlasu sv ta. Napiš, jaké prvenství
má na Zemi: 

Jaká je zde p írodať Žije zde hodn  nebo málo obyvatelť Kde je hlav-
n  soust ed no obyvatelstvoť 

Pov z, od kterých sv tadílů odd lují tyto průlivy Ameriku. 

Co myslíš: Umož ují práv  tyto dva průlivy spojení Ameriky s ostat-
ním sv temť Zdůvodni svoje mín ní. 

Vylušti podle mapy:

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Souostroví v Tichém oceánu ležící poblíž Jižní Ameriky. Prochází
jím rovník 

Jeden z nejv tších poloostrovů Severní Ameriky 

Poloostrov odd lující Mexický záliv od Sargasového mo e 

Souostroví, v n mž leží ostrov Kuba 

Záliv v Severní Americe, jímž prochází rovnob žka 60° s. š.

Záliv Severní Ameriky, jímž prochází obratník Raka 

Ostrov p i nejjižn jším bodu Jižní Ameriky 

Tajenka: 
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Velehory, činné sopky, nížiny

1. Do obrázku ňŇ barevn  zakresli a zapiš náz-
 vy nejrozsáhlejších poho í a nížin v Ameri-
 ce. 

Ň. Vyhledej nejvyšší hory v Severní a v Jižní
 Americe. 

Pohoří
Nadmořská 

výška

Mt. Mac Kinley
(maunt mekkinly)

Aconcagua
(akonkagva)

 

Ob  nejvyšší hory zakresli do mapky. 

ň.  V Americe je mnoho činných sopek: 
 - Ve vysv tlivkách k atlasu sv ta zjisti, jak 
   se v mapách označují činné sopky. Pov z,
   co je činná sopka a kde se na Zemi činné 
   sopky hlavn  vyskytují. Vyskytují se zce-
   la náhodn ť  
 - Na map  Ameriky ukaž n kolik činných so-
   pek. Napiš názvy t í činných sopek p esa-
   hujících nadmo skou výšku 5000 m: 
 

Dopl  obrázek! Mont Blanck Ěmont blankě je nejvyšší hora v Evrop .
Hotovoť Napiš, co se dá z obrázku vyčíst: 

Obr. ňň

Obr. ňŇ

Udělejte si společně velkou mapu Ameriky!

1.  Na velký papír Ěnejlépe na balicí papírě na-
 kreslete od ruky obrys Severní a Jižní Ame-
 riky. Používejte p itom mapu a vzory na ob-
 rázcích ň7 a ňŘ. 

Ň.  Barevn  zakreslete a pojmenujte nejroz-
 lehlejší nížiny, rozsáhlá poho í, nejvyšší horu
 v Severní a v Jižní Americe a n kolik činných
 sopek. 
 Můžete svou mapu doplnit o názvy oceánů,
 mo í, ostrovů, zálivů atd. 

 Jist  se najde ve t íd  nebo na chodb  mís-
 to, kde můžete své mapy vystavit! 

������������

���������

�������

������������

�����

�����

�

Školní 
atlas 
světa, 
internet

Vytvoř své vlastní vysvětlivky:
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 Kontinent mezi dvěma polárními kruhy

V mapce  na obr. ň4 jsou zakreslena a označena
čísly tato podnebná pásma: studené, mírné, sub-
tropické, tropické, rovníkové a vysokohorské. 

1. Zakresli rovník, obratníky a severní polár-
 ní kruh. 

Ň. Zvol vhodné barvy pro jednotlivá podneb-
 ná pásma a mapku vybarvi. Dopl  vysv tliv-
 ky. 

ň.  Jednotlivá podnebná pásma podle vlastní 
 mapky vyjmenuj a ukaž na map  Ameriky, 
 kde se p ibližn  rozkládají. 

4. V mapce jsou také zakreslena místa, kde
 byly nam eny nejvyšší a nejnižší srážky,
 nejvyšší teploty vzduchu a kde jsou nej-
 vyšší a nejnižší prům rné roční teploty. 

Obr. ň4

Obr. ň5

Edmonton, 65Ř m n.m. ĚKanadaě

New York, ř5 m n.m. ĚUSůě

Lima, 15Ř m n.m. ĚPeruě

Ciudad de México, ŇŇŘŇ m n.m. ĚMexicoě

-1,8 0 C 

49,0 0 C nejvyšší
naměřená teplota 

1 mm 

7 155 mm 

  69 mm

  57,0 0 C nejvyšší
  naměřená teplota

  3830 mm

27,  8 0 C 

  27,  6 0 C

Podnebné diagramy na obrázku ň5 podávají
p ehled o ročním průb hu prům rných m síč-
ních srážek a prům rných m síčních teplot ve 
vybraných místech v Americe. 

aě Pomocí rejst íku v atlasu sv ta zapiš do map-
 ky na obrázku ň4 názvy čty  m st, kde by-
 ly teploty a srážky sledovány. 

bě Podle diagramů pov z, jak se ve vybraných
 místech v Americe m ní b hem roku teplo-
 ty a množství srážek. 

5. Podle vybarvené mapky se pokus souvisle 
 vypráv t o tom, jaké podnebí je v Americe.   
 Začni vždy tím, kde se rozkládá určité pod-
 nebné pásmo a jaké podnebí je pro n  ty-
 pické.  

 Dále pov z, zda podnebí Ameriky podstat-
 n  ovliv ují: 

 - oceány a oceánské proudy 
 - nadmo ská výška 
 - proud ní vzduchu 

6. Uvaž, které oblasti Severní a Jižní Ameriky
 mají nejp ízniv jší podnebí pro život lidí. 

 Svou p edstavu porovnej s oblastmi nejvyš-
 ší hustoty zalidn ní na map  ve Školním
 atlasu sv ta. 

6

4

5

1

2

3

1

2

2

3

6

4

6
6

3

46

6

5

5

2

3

4

5

5

2
2

 Nejvyšší a nejnižší naměřené roční srážky

 Nejvyšší a nejnižší průměrné roční teploty

 Nejvyšší naměřená teplota

2
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1.  Vybarvi a pojmenuj nejv tší eky a jezera v Americe
 Ěobr. ň6ě. 

Ň.  Na n kterých amerických ekách vznikly vysoké vodo-
 pády. Niagarské vodopády pat í mezi nejnavšt vova-
 n jší turistické atrakce ve Spojených státech americ-
 kých a v Kanad . Vodopády lguaçu Ěiguasúě a Angelův
  Ěanchelůvě vodopád pat í prý k nejkrásn jším na sv -
 t . Vodopády najdi pomocí rejst íku a zakresli je do map-
 ky˝na obrázku ň6. 

ň.  Dob e si prohlédni mapu Ameriky ve Školním atlasu
 sv ta: 

 - Na map  ukaž a uve  názvy nejv tších splavných
   ek v Americe. 
 - Jak jsou asi využívána velká jezera na hranicích me-
   zi USA a Kanadouť 
 - Najdi n kolik velkých amerických m st, která mají
   íční p ístav. 
 - Ve kterých částech Ameriky je vybudováno nejvíce  
    vodních elektrárenť Je to v nížinách nebo ve vysoči-
   náchť 

4.  Do školního atlasu napiš krátce, jak jsou v Americe
 využívány eky a jezera. 
 Co myslíš: Jsou nejv tší eky vždy také nejvýznam-
 n jšími vodními dopravními cestami v zemiť 
 

 

5.  Zakresli do mapky Panamský průplav Ěznačkou nebo
 obrázkemě. Ukaž na map  trasy lodních linek uvede-
 ných v tabulce a napiš, jaký význam má Panamský 
 průplav: 

 

Panamským průplavem nebo kolem Jižní Ameriky? 

BRAZIL
SKÁ  

VYSOČIN
A

K
AN

AD
A

U
SA

BANDEIR
A

LABRADOR

APALAČSKÉ 

POHOŘÍ

KUBA
VELKÉ 

ANTIL
Y

LA P
LATA

PARANÁ

M
ISSISSIPPI

M
EXIC

KÝ 

 Z
ÁLIV

Zbude-li vám při vyučování čas,
doplňte svou mapu Ameriky 
na balicím papíře o řeky, 
jezera a vodopády.
Zakreslete také 
Panamský průplav.

Udělej si 
vlastní 
domino 
Amerika  !

Jak zjednodušeně nakreslit tvar 
Jižní Ameriky ve čtvercové síti.

Obr. ň7 

Lodní linka

Trasa 
kolem 
mysu 
Hoorn 
(km)

Trasa
Panamským
průplavem

(km)

Časový zisk
(počet dní při 
rychlosti 30 

km/hod.)

New York - San Franciscoo 24 000 10 000 19

New York - Sydney 23 000 18 000   7

New York - Tókjó 30 000 18 000 16

Rotterdam – San Francisco 25 000 15 000 14

Caracas - Valparaiso 13 500   6 500   9

Kontinent mezi dvěma polárními kruhy

Obr. ň6

Vytvoř své vlastní vysvětlivky:
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Teď si zkusíme, jak umíte samostatně číst v mapě!  
Budete překvapeni, co všechno se dá v mapě zjistit. 

Postup: 

1. Nejprve každý sám prozkoumejte vysv tlivky k vhodné map
 Ameriky ve Školním atlasu sv ta a potom si dob e prohlédn te
 celou mapu. 

Ň. Rozd lte si mezi sebou tato témata: 

 - Jak je v Americe využívána půdať 

 - Co se p stuje na polích, plantážích a v sadechť 

 - Které mo ské živočichy člov k loví a která hospodá ská zví ata
   chováť 

ň. V nujte se každý svému tématu a p ipravte si vypráv ní pod-
 le mapy. 

4. Nakonec to, co považuješ za nejdůležit jší, zakresli pomocí
 značek nebo vlastních obrázků do mapky na obrázku ň6 na str. Ň7. 

Na straně 6 jsou obrázky zvířat žijících volně v přírodě v různých 
světadílech. Vyber zvířata žijící v Americe a zakresli je do své mapky. 

Která zvířata žijí v Americe ve volné přírodě? 

Dokážeš nakreslit do školního sešitu zjed-
nodušený tvar Severní Ameriky pomocí čtver-
cové sítě? 

Obr. ňŘ

Je na tvé mapce
málo místa
a hodila by se 
ti další mapka?
Snadno si ji
nakreslíš
do školního 
sešitu podle 
obrázků 37 a 38.K J P A P O U Š E K 

D N O Z I B P C L T 
 Ž E L V A I V O U 

V B D A H P U M A Č 
D O R M O Y S O B 
E B J A G U Á R V A 
M R L Ý D O K O R K

Poznáš, které ze zvířat divoce žijících v Se-
verní Americe je na obrázku? 

V osmism rce je ukryto 1ň jmen živočichů. Kdo je najde nej-
rychleji, má opravdu dobrý post eh. 

P o z o r : Názvy lze číst nejen shora a zdola, ale i šikmo a zprava 
     doleva! 

Sestav podobnou skrývačku z názvů užitkových rostlin pěstova-
ných v Americe. Skrývačku si v lavici vyměňte a vyluštěte. 

Kteří živočichové žijí v mořích při americkém pobřeží? Vyhledej
je ve vhodné mapě ve školním atlasu. Jejich jména vepiš do své
mapky. 

Přírodní bohatství: půda, lesy, nerostné suroviny, jezera, moře
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Vymysli pěknou značku pro národní park a nakresli ji:

V Americe se nalézá a t ží velké množství
nerostných surovin. 

Do mapy na obrázku ňř zakresli hlavní ob-
lasti t žby nerostných surovin. Využij p itom
bu  značek používaných v atlasu sv ta nebo
si vymysli vlastní značky či obrázky. 

Tvým hlavním úkolem je vystihnout jen to 
nejvýznamn jší. 

Připravte besedu o amerických národních
parcích. 

V Americe je mnoho rozsáhlých oblastí s p e-
krásnou a dosud velmi málo narušenou p íro-
dou. Byly zde založeny stovky chrán ných úze-
mí a národních parků. 

Nap íklad Yellowstonský národní park Ěvyslov 
„jeloustonský”ě byl založen jako první národní
park na sv t  v roce 1Ř7Ň. Návšt vníci parku
obdivují horké prameny, vodopády, ka ony
a staleté stromy. V parku žijí voln  bizoni, med-
v di a bob i. 

P íprava:

1. Jak jsou ve Školním atlasu sv ta zakresleny
 americké národní parkyť N kolik národních
 parků na map  najdi a p ečti jejich názvy. 
 Zakresli je do náčrtu Ameriky ve svém se-
 šit . 

Ň.  V encyklopediích a na internetu najdi co
 nejvíce informací o amerických národních
 parcích. Ty nejzajímav jší si zapiš do sešitu.  

ň. V knihách a na internetu vyhledej obráz-
 ky, seže  fotograie z cest. 

Sestavte program hodinové
besedy o amerických 
národních parcích.  
Určete pořadí příspěvků  
a rozhodněte, kdo bude  
besedu řídit. 

Na besedu pozvěte paní 
učitelku nebo pana učitele. 

Obr. ňř

Vytvoř své vlastní vysvětlivky:
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 Evropan se v Americe snadno domluví

Amerika je nerovnoměrně zalidněna. 

aě Na vhodné map  ve Školním atlasu sv ta
 ukaž, ve kterých částech Ameriky je sou-
 st ed no nejvíce obyvatel. Dále ukaž obla-
 sti, které jsou tém  liduprázdné. 

bě Nejhust ji zalidn né oblasti Severní i Jižní
 Ameriky zakresli výraznou barvou do map-
 ky na obrázku 40. Dokážeš zdůvodnit, proč
 práv  v t chto částech amerického konti-
 nentu žije nejvíce lidíť 

V Americe žijí lidé všech t í lidských ras: euro-
poidní, mongoloidní a negroidní. 

1. Podle mapy ve Školním atlasu sv ta vyznač
  do mapky na obrázku 40 velkými písmeny: 

 - Kde hlavn  žijí Inuité - d íve nazývaní 
   Eskymáci Ěmongoloidní rasaě - písme-
   nem E 
 - Kde hlavn  žijí Indiáni Ěmongoloidní ra-
   saě - písmenem I 
 - Kde hlavn  žijí černoši Ěnegroidní rasaě -
   písmenem Č 

Ň. V knížkách, na internetu a v časopisech 
 vyhledej obrázky, na nichž jsou dob e vid t 
 Indiáni, Inuité ĚEskymáciě a američtí černoši.
  Pokus se co nejvýstižn ji vyjád it, co je pro
 vzhled Indiána, Eskymáka a černocha typic-
 ké. Dokážeš vyjád it, čím se odlišují od se-
 be navzájem a čím se odlišují od nás - St e-
 doevropanůť 

Souhlasíš s těmito tvrzeními? ano ne

V tšina obyvatel Ameriky hovo í germánskými 
a románskými jazyky.

V tšina obyvatel Severní Ameriky hovo í anglicky.

V Kanad  v tšina lidí hovo í anglicky nebo francouzsky.

V tšina obyvatel Latinské Ameriky hovo í špan lsky.

V Brazílii se hovo í portugalsky.

V Brazílii se hovo í špan lsky.

Inuitská Ěeskymáckáě žena s dít temObr. 40

Vytvoř své vlastní vysvětlivky:
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1.  Podle atlasu sv ta dopl  do obrázku 41 názvy
 vybraných amerických velkom st. 

Ň.  Názvy m st, v nichž žije více než 5 milionů 
 obyvatel, vyznač barevn  nebo pomocí čtve-
 rečku.

ň.  Na map  ve Školním atlasu sv ta vyhledej
 hlavní m sta jednotlivých států. Nakonec 
 vypl  p ehled hlavních m st nejv tších ze-
 mí v Americe Ěv tabulce na této stránceě. 

 Je hlavní m sto v zemi vždy m stem nejv t-
 šímť 

Popovídejte si o tom, co je to vlastně hlavní
město! Do školního sešitu napiš, čím se liší
hlavní město od všech ostatních měst v zemi. 

Kdo dokáže správně vyslovit všechny názvy
měst zakreslených na obrázku 41? 

Hlavní město  Výslovnost Největší město Výslovnost

Kanada

USA

Mexiko

Brazílie

Argentina

Uvažujte společn   
nad t mito otázkami: 

aě Kde leží americká milionová m stať ĚNap í-
 klad: p i pob eží mo í nebo jezer, na velkých
 ekách, v horách nebo v nížinách, v tropech
 nebo za polárním kruhem a tak podobn .ě
 Ve kterých částech Severní a Jižní Ameriky
 nejsou žádná milionová m stať 

bě Která velká americká m sta hrají význam-
 nou roli v leteckém a v námo ním spojení
 Severní a Jižní Ameriky se sv temť 

 Víte, do kterých amerických m st vedou pravi-
 delné letecké spoje z Prahyť 

cě Opat ete si n kolik obrázků severoameric-
 kých a jihoamerických m st, na nichž je vi-
 d t život lidí, obchody, m stskou dopravu,
 obytné domy i hotely, restaurace, školy, ko-
 stely a podobn . 

 Dokážete podle obrázků pov d t, jak žijí lidé
 v t chto m stechť Pokuste se vyjád it, čím
 se odlišují velká severoamerická m sta od
 m st jihoamerických. 

Na internetu zjisti,
kolik obyvatel žije
v uvedených 
městech Ameriky.

Doplň své 
domino 
o názvy velkých 
amerických měst!

Rejstřík 
atlasu 
světa

Obr. 41

Významná americká města ... ale se správnou výslovností !
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1.  V mapce v rohu obrázku 4Ň vybarvi čty mi různými
 pastelkami Spojené státy americké, Kanadu, Mexiko
 a Grónsko. Do mapky vepiš také názvy t chto zemí. 

Ň. Na map  ve Školním atlasu sv ta ukaž, kudy prochází
 v Severní Americe 50. rovnob žka, na níž leží také Pra-
 ha. Tuto rovnob žku zakresli do mapky. 

ň.  Do mapky Severní Ameriky na obrázku 4Ň se pokus za-
 kreslit to nejdůležit jší o p írod  Spojených států ame-
 rických a Kanady. ĚNap íklad hory, eky, lesy, tundru,
 národní parky.ě Pomocí vlastních obrázků nebo zna-
 ček vyjád i svoji p edstavu o hospodá ství v USA a v Ka-
 nad . ĚNap íklad p stování obilí, výroba aut, p ístav,
 letišt , t žní v ž, start rakety apod.ě 

 Pozor: Do mapky se vejde jen to nejvýznamn jší
      a nejtypičt jší! 

4. Odpov z do školního sešitu: 

  aě Ve které části Kanady je soust ed na v tšina obyva-
      tel a které oblasti jsou tém  liduprázdnéť 
  bě Vyjmenuj hlavní p írodní bohatství Kanady a napiš, jak
      je využíváno. 
  cě Co se nap íklad vyváží z Kanadyť 

Nám ty k rozhovor m: 

  aě Co se hlavn  vyváží ze Spojených států amerických
      do Evropyť    
      Které výrobky jsou známy u násť 
  bě Jakou péči v nují lidé v USA a v Kanad  ochran  p íro-
      dyť 
  cě Spojené státy americké jsou sv tová velmoc. Co to
      vlastn  znamenáť 
  dě Jak se jmenuje prezident USAť 
  eě Co vlastn  p edstavuje socha Svobody v New Yorkuť   

Spojené státy americké a Kanada

Obr. 4Ň
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Internet  

1. P ti barvami vyznač v mapce Ěi ve vysv tliv-
  káchě tyto oblasti v Latinské Americe: 

  aě Mexiko 
  bě Státy v oblasti Karibského mo e 
  cě Brazílii 
  dě Laplatské státy 
  eě Andské státy 

Ň. Další část úkolu můžete d lat společn
  ve dvojicích: 

 - Ukažte jednotlivé oblasti Latinské Ameriky na
  map  a pov zte, které zem  do nich pat í. 
 -  Pora te se a napište každý sám do školní-
  ho sešitu, co je nejvýznamn jší a nejtypič-
  t jší pro život a hospodá ství v jednotlivých
  oblastech Latinské Ameriky Ěnap íklad ká-
  va v Brazílii, ropa ve Venezuele, skot v Argen-
  tin ě. 
 - Pokus se to nakreslit bu  p ímo do obrázku
  4ň nebo do mapky, kterou si nakreslíš na
  zvláštní papír. 

Latinská Amerika

Kterými 
jazyky 
se hovoří 
v Americe?

Obr. 44

Obr. 4ň

    Vysvětlivky:

ň. Kterému území Latinské Ameriky se íká
  Amazonieť Čím se vyznačuje, jaké je její bo-
  hatství a které jsou její hlavní soudobé pro-
  blémyť 

Jednou z nejvysp lejších zemí Latinské Ame-
riky je Mexiko. Pokus se napsat o Mexiku krát-
ký zajímavý článek pro školní nást nku. Snaž
se p i tom dodržet tuto osnovu: 

  aě Kde Mexiko ležíť Je to p íznivá poloha pro
      tuto zemiť 
  bě V tšina obyvatel Mexika žije v horách. 
  cě Jak Mexičané hospoda íť 
  dě V Mexiku je mnoho krásných historických 
      památek. 
  eě Hlavní m sto Mexika. 

Kdo správn  odpoví?  

ů. Co znamená název Latinská Amerikať Vy-
 sv tli to podle obrázku 44. 

B. Jak souvisejí jazyky, kterými se dnes v Ame-
 rice hovo í, s osídlováním tohoto kontinentuť   

C. Kácení lesů v Amazonii pat í k nejzávaž-
 n jším celosv tovým ekologickým problé-
 mům. Můžeš vysv tlit pročť ĚNejd íve se však 
 pokus vysv tlit, co je to celosv tový ekolo-
 gický problém.ě 

Vybarvi a popiš ma-
pku tak, aby zřetelně
vyjadřovala, kde je
Severní, Střední a Ji-
žní Amerika a která
část amerického kon-
tinentu je nazývána
Latinskou Amerikou. 

Vysvětli, co je to An-
gloamerika a vyznač
tuto část Ameriky do
mapky!  
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1.  Co všechno dokážeš vyčíst z mapky Asie na obrázku 45ť 

Ň.  Na map  ve Školním atlasu sv ta ukaž, kudy vede hranice me-
 zi Evropou a Asií. 

ň. Napiš, co je to Eurasie: 

 

 

4.  Co myslíš, proč se Eurasie d lí na dva sv tadílyť 

 

 

ASIE je největší světadíl

Obr. 46

K V E L K É S U N D Y O R 
S E V E R N Í L E D O V Ý 
E J S K A R A B S K É K K 
Ý J A P O N S K É O C S E 
Ý K S L Á G N E B I L U B
K A M Č A T K A D T É S A
T T I C H Ý  N E É D U R
P E R S K Ý I D O Z E M A
P  E D N Í I N D I E N Í

V osmisměrce je ukryto 12 názvů oceánů, moří, zálivů, polo-
ostrovů a souostroví. Názvy vybarvi.  
Přečteš-li zbylá písmena za sebou zleva doprava, dostaneš dal-
ší tři názvy. Vše vyhledej na mapě Asie v atlasu světa. 

1.  V mapce na obrázku 46 zvýrazni a označ rovník, obratník   
 Raka a severní polární kruh.

Ň. Vybarvi oceány a mo e.

ň.  Podle mapy Asie zakresli poledníky 0° a 1Ř0°.

4.  Rozhodni, zda ano či ne Ěsprávnou odpov  označ Xě:

ano ne

Asie se rozkládá většinou na severní polokouli.

Asie zasahuje také na západní a na jižní polokouli.

Asie vůbec nezasahuje na západní polokouli.

Afrika je jediný kontinent, s nímž je Eurasie spojena.

5.  Napiš, kde na zem kouli leží Asie:

 

 

Vyjádři také její 
polohu vůči ostat-
ním světadílům
a mezi oceány!

11 000 km

Obr. 45

AFRIKA

Austrálie

EVROPA

8 500 km

8 
00

0 
km

11 000 km
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Nejvyšší hora sv ta Mount Everest Ěmaunt everestě 
m í ŘŘ4Ř metr  nad mo em. Ve Školním atlasu sv ta 
jsou uvedeny t i názvy této hory. Jak je to možné? 

Pod střechou světa

POVRCH ůSIE HROU 

1. Po i te si velmi sv tlou kopii mapy Asie Ěformát Aňě. 

Ň. Barevn  do ní zakreslete hlavní poho í a vyznačte polohu nej-
rozsáhlejších nížin. Snažte se co nejlépe vystihnout tvá nost
 povrchu Asie, pro který jsou typické rozlehlé nížiny a soust e-
d ní nejvyšších poho í sv ta. 

ň. Nast íhejte si kartičky ze čtvrtky. Napište na n  názvy asijských
 poho í a nížin. 

P r a v i d l a  h r y :  

Kartičky jsou na hromádce. Hráč si jednu vytáhne, p ečte název 
a kartičku p iloží na správné místo na map . Neumístí-li kartičku 
správn , ponechá si ji. Hráči se pravideln  st ídají a sledují správ-
nost ešení. Vít zem je ten, komu na konci hry nezbyla žádná kartička. 

Tuto hru můžete stejně jako 
domino postupně rozšiřovat 
o nové názvy (moří, oceánů, 

poloostrovů, ostrovů atd.).

Obr. 47

ňOo

Oo

Ňň,5o

4Oo

Název hory Nadmořská výška Název pohoří

DOMÁCÍ ÚKOL:

Na vhodné map  ve Školním atlasu sv ta
ukaž, kde v Americe, v Africe, v Evrop  a v Asii
bývají silná zem t esení a kde se nalézá nej-
více činných sopek. 

Vyhledej na map  Asie čty i oblasti zakresle-
né na obrázku 47. Dopl  nejdůležit jší názvy.
Dokážeš pov d t, čím jsou tyto oblasti význa-
mnéť 

V mapě Asie najdi co nejvíc hor, jejichž
nadmořská výška přesahuje 5000 m. Šest
nejvyšších zapiš do tabulky. 
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1. Pro jednotlivá podnebná pásma zvol stej-
 né barvy jako v mapce Ameriky na stran  
 Ň6.  Dopl  vysv tlivky Ěnázvy podnebných
 pásemě a mapku vybarvi. Podle obrázku 46
 zakresli rovník, obratník Raka a severní po-
 lární kruh.  

Ň. V mapce jsou zakreslena místa, kde by-
 ly nam eny nejvyšší a nejnižší srážky,
 nejvyšší a nejnižší teploty vzduchu. Pokus
 se zdůvodnit polohu t chto míst. 

ň. Podle mapky na obrázku 4Ř pov z, jaké 
 podnebí je v Asii. Začni tím, kde se rozklá-
 dají jednotlivá podnebná pásma a jaké pod-
 nebí je pro n  typické. 

4. Na vhodné map  ve Školním atlasu sv ta
 ukaž oblasti Asie, kde žije mén  než 10 oby-
 vatel na 1 kmŇ a území tém  neobydlená.
 Pov z, jaké podnebí je v t chto částech Asie. 

5. Ukaž oblasti Asie s nejv tší hustotou zalid-
 n ní. Jaké je zde podnebíť 

 Napiš, jaké podnebí je v t ch částech Asie, 
 kde je soust ed na v tšina obyvatel tohoto
 kontinentu: 

 

 

Podnebí Asie je plné protikladů

Podnebné diagramy ukazují pr b h pr -
m rných m síčních teplot a srážek b -
hem roku ve t ech asijských m stech:
v Jakutsku, Kalkat  a v Baghdádu. 

Podnebné pásmo,
průběh měsíčních
teplot a srážek, 
vliv geografické 
polohy města

Nám t k rozhovoru: 

Zpráva z tisku: Oznamujeme, že se blíží obdo-
             bí letního monzunu!  

-  Co je to monzunť 

-  Ve které části Asie se mohla v tisku objevit
 tato zprávať 

-  Komu byla zpráva hlavn  určena a pročť 

-  Vyskytují se monzuny také v jiných sv ta-
 dílech mimo Asiiť 

aě Podle diagramů na obrázku 4ř odhadn -
 te, ve kterých podnebných pásmech leží mí-
 sta, kde byly sledovány teploty a srážky. 

bě V mapce na obrázku 4Ř jsou vyznačena
 t i m sta. Ke každému z nich pat í jeden
 diagram. Názvy m st zapište do mapky
 i k jednotlivým diagramům. 

cě Vyberte si po dvojicích jedno z m st Ědia-
 gramy na obrázku 4řě a pov zte, jaké je
 zde podnebí. 
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1. Na map  Asie v atlasu sv ta vyhledej po-
 stupn  všechny eky označené číslicemi
 v mapce na obrázku 50. Můžete se ve dvo-
 jici vzájemn  podle číslic zkoušet! Teprve
 až budeš všech osm asijských veletoků
 s jistotou ovládat Ěukážeš na map  bez 
 hledání kde pramení a do kterého mo e
 ústíě, dopl  do mapky názvy t chto ek.
 U eky „5” zjisti správnou výslovnost! 

Ň. Na vhodné map  ve Školním atlasu sv -
 ta zjisti, zda hust  zalidn nými oblast-
 mi Asie protékají velké eky. Vypiš, kte-
 ré eky to jsou: 

 

 

 

 A jak je tomu s oblastmi velmi ídce za-
 lidn nýmiť Také jimi protékají velké ekyť 

 Prohlédni si také mapy ostatních sv ta-
 dílů a odpov z: Platí snad, že všude na sv -
 t  je nejv tší hustota zalidn ní p i velkých
 ekáchť 

 

 

 

ň. V mapce na obrázku 50 vybarvi dv  nej-
 v tší asijská jezera: Kaspické mo e a Baj-
 kal. Poda í se ti zjistit, jaká sv tová prven-
 ství mají tato jezerať 

 

 

 

 

M E K O N G E S H
I Y V R Z A K I U 
L T S U D N I R A
D A O P R G V G N
O R U M A A K I G 
W F I O E T N T H
R U V U B P A E E
J E N I S E J R L

Obr. 50

1

7

4

2

6

5

8

3

V osmisměrce najdi osm asij-
ských řek. Názvy vybarvi a řeky
ukaž na mapě. 

Do velké mapy Asie, na níž jste si hrou pro-
cvičovali polohu a názvy nejv tších asijských 
poho í a nížin, zakreslete velké eky a jeze-
ra. P ipravte si kartičky s jejich názvy a hru
si zahrajte znovu. Kdo z vaší skupiny umístí
bez zaváhání všechny kartičkyť 

ÚKOL PRO ZÁJEMCE 

V mapce na obrázku 50 je zakresleno Aralské 
jezero v jeho původní rozloze. Zjisti na inter-
netu, jak velké je dnes Aralské jezero a proč se 
jeho velikost zm nila. Co zjistíš, pov z ve t íd .

Asijské řeky a jezera
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V Asii se vyskytují všechny typy p írodních krajin Ěgeo-
graických ší kových pásemě. V naší tabulce jsou však
uvedeny jen vybrané krajiny. 

Krajina
Hlavní zemědělské 

plodiny
Typická hospodářská 

zvířata

tundra

tajga

pouště a polopouště

krajiny střídavě 
vlhkých monzu-
nových lesů

krajiny tropických 
deštných lesů

vysokohorské 
krajiny

Nejprve pracujte ve dvojici: 

1. Ukažte si na map  ve Školním atlasu sv ta, kde
 se rozkládají p írodní krajiny uvedené v tabulce. 

Ň. Víte, jaké podnebí je pro tyto krajiny typickéť 

ň. Se kterými živočichy byste se mohli v t chto kraji-
 nách setkat ve volné p írod ť 

Úkol dokončete každý sám: 

4. Do tabulky dopl  hlavní zem d lské plodiny a typic-
 ká hospodá ská zví ata. 

5. Zjisti, kte í mo ští živočichové se loví p i pob eží Asie:  

 

 

 

 

 

 

Kdo správn  odpoví? 

Víš, jak se získává 
kaučuk z kaučukovníkuť

Znáš n jaké výrobky ze sójiť 
K čemu slouží sisalť 
Pokus se zjistit, jak se vyrábí čaj. 
Rozhlédni se po obchodech a napiš, které potraviny prodá-
vané u nás pocházejí z Asie: 

Víš, co znamená slovo „bonsaj” tvo ící tajenku naší do-

pl ovačkyť

Rozmanitost asijské přírody

Zahrajte si na redakci časopisu! 

Základní potravinou stamilionů obyvatel Asie je rýže. Vy-
hledejte si nejprve každý sám různé informace a obrázky 
o jejím p stování. Pokuste se potom napsat o rýži krát-
ký článek. 

Stali jste se na chvíli redakcí časopisu, a tak rozhodn te, 
který z článků napsaných vašimi kamarády je nejlepší.
K tomuto článku pak společn  vyberte vhodné obrázky,
tabulky nebo mapky.  

Snažte se vybraný článek ješt  upravit Ěnap íklad trochu 
zkrátit nebo rozší itě, zkontrolujte, zda je napsán p kným 
jazykem a vymyslete společn  p itažlivý název článku. 

Nakonec své práce vystavte a pokuste se ve t íd  spra-
vedliv  určit, která skupina zpracovala nejlepší článek. 
Hru na redakci časopisu si zahrajte čast ji! 

DOMÁCÍ ÚKOL:

Jedním z nejvzácnějších zvířat
na světě je panda velká. Proto je
také ve znaku jedné z mezinárodních
organizací ochrany přírody. Pokus se
zjistit, kde panda žije a čím se živí.
Na internetu zjisti, zda se chová také
v některé naší zoologické zahradě.

1.        B A V L N Í   K      

Ň.  K A U Č U K O V N Í K             

ň.     P Š E N I C E             

4.         S  I S A L           

5.        Č ů J O V N Í  K       

6.      S Ó J A               

Dopl ovačka s vy ešenou tajenkou.

Dopl  vysv tlující legendu:

Ukaž na mapě,
kde se v Asii pěstují
rostliny z řádku 1 - 6
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Graf na obrázku 51 ukazuje počty obyvatel
v Asii, Americe, Africe, v Evrop  a v Rusku.
U každého sv tadílu jsou zárove  zobrazeny
počty obyvatel nejlidnat jších zemí. Všechna da-
ta se vztahují k roku Ň00ň. 

1. Porovnej počet obyvatel Asie s počtem oby-
vatel ostatních sv tadílů a s počtem obyva-
tel na Zemi celkem. 

Ň. Porovnej počty obyvatel nejlidnat jších ze-
mí v jednotlivých sv tadílech. 

ň. Porovnej počty obyvatel dvou nejlidnat jších zemí 
na sv t  s počty obyvatel jednotlivých sv tadílů. 

4. Vyjmenuj p t nejlidnat jších zemí na sv t  v roce Ň00ň. 

 

 Rusko se 141 miliony obyvatel pat í mezi nejlidnat jší stá-
 ty. Jeho počet obyvatel je rozd len mezi Evropu a Asii, kde se
 Rusko rozkládá. 

Tři z pěti obyvatel světa žijí v Asii

ASIE AMERIKA AFRIKA EVROPA

Počet obyvatel v roce Ň00ň

Oblast  
Počet obyvatel
(v milionech)

Podíl na počtu
obyvatel světa 
(v procentech)

svět celkem 6360 100,0

Afrika 880 13,8

Amerika 865 13,6

- Severní Amerika 504 7,9

- Jižní Amerika 361 5,7

Asie 3884 61,1

Evropa 696 10,9

Austrálie a Oceánie 35 0,6

Počet obyvatel žijících v jednotlivých sv tadí-
lech a na sv t  celkem se nejčast ji vyjad u-
je pomocí čísel uspo ádaných do tabulky. 

Dokážeš tato čísla znázornit graicky Ěpomocí
grafu nebo obrázkuě tak, aby na první pohled
vynikly: 

aě rozdíly v lidnatosti Ěpočtu obyvatelě jedno-
tlivých sv tadílů 

bě rozdílné podíly počtu obyvatel jednotlivých
sv tadílů na obyvatelstvu sv tať 

Obr. 51

Počet obyvatel vybraných sv tadíl  a nejlidnat jších 
zemí v t chto částech sv ta Ěv milionech, rok Ň00ňě

  3884

Čína 1343

Indie 1067

Indonésie 218

 865

USA  292

Brazílie 180

Mexico 101

 880

Nigérie 150

Etiopie  70

Egypt 69

 696

Německo 82

Francie 59

Británie  59

ostatní

Nejlidnat jší asijské státy

Vyhledej údaje o počtech obyvatel v asijských
zemích. Do školního sešitu zpracuj p ehled
států, v nichž žije více než 100 milionů oby-
vatel. 

Vzor:

Stát Počet obyvatel Hlavní město
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Nejv tší m sta sv ta ĚŇ00ňě

Pořadí Název města Země Světadíl
Počet 

obyvatel 
v milionech)

1. Mumbai (Bombaj) 12,4

2. Buenos Aires 12,1

3. Karáčí 10,5

4. Manila 10,2

5. Dillí 10,2

6. Sâo Paulo 10,2

7. Sŏul 9,6

8. Istanbul 9,4

9. Shanghai (Šanghaj) 9,0

10. Dháka 8,9

11. Jakarta 8,8

12. Ciudad de México 8,7

13. Moskva 8,4

14. Lagos 8,3

15. Tókjó (Tokio) 8,2

16. Lima 8,1

17. New York 8,1

18. Al-Qáhirah (Káhira) 7,9

19. Tehrán (Teherán) 7,9

20. London (Londýn) 7,4

Asijská velkoměsta

Společn  si obrázky dob e prohlédn te a po-
kuste se vystihnout, co je pro asijská m sta ty-
pické. Všímejte si nap íklad množství lidí na uli-
cích, oblečení mužů, žen a d tí, obchodů, do-
pravních prost edků, obytných domů, kostelů
a podobn . 

Dopl  tabulku dvaceti nejv tších m st na sv -
t  a barevn  zvýrazni m sta ležící v Asii. 

1. Nejlidnat jší m sta Asie jsou: ĚM sta napiš
 v po adí podle velikosti.ě 

Ň. Zjisti, kolika velkom sty jsou v p ehledu
 dvaceti nejv tších m st sv ta zastoupeny
 jednotlivé sv tadíly: 

Asie:  

Amerika: 

Evropa: 

Afrika: 

Jmenuj se správnou výslovností nejv tší sv to-
vá velkom sta ležící v jednotlivých sv tadílech.  

ň. Prohlédni si znovu tabulky a grafy na stra-
 nách ňř a 40 a napiš, jak je rozloženo oby-
 vatelstvo Zem : 

Zdroj dat:  
Šára, P., Herink, J.:  
Poznáváme svět v číslech. Nakl. ČGS, Praha 2003 .

Obr. 5Ň

Zjisti správnou  
výslovnost 
názvů měst!

Do mapky na obrázku 5Ň napiš názvy vybra-
ných asijských velkom st. Podtrhni názvy hlav-
ních m st. 

Vyhledejte v časopisech a v knihách 
obrázky zachycující život ve velkých
asijských m stech.  
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Moje internetové adresy k poznávání světa:


