
        1.Vytiskni si tento pracovní list Globalizace a vypracuj jej (nebo zodpověz na otázky do sešitu). 

        2. Přepiš nebo si vytiskni zápis do sešitu (další strana): 

        3. Krajina a životní prostředí: vypracuj pracovní list 

Globalizace 

1. Vysvětli pojem globalizace a napiš její klady i zápory: 

 

2. Určitě jsi slyšel(a) o nadnárodních korporacích. Takovou je třeba Vokswagen. Čím se zabývá? 

Je i na trhu v České republice? Můžeš se zmínit v souvislosti s ní o současné situaci u nás: 

 

 

3. Určitě znáš názvy některých obchodních řetězců (hypermarkety, nákupní centra). Vypiš je: 

 

 

Jaký mají vliv na menší obchůdky? 

 

4. Jaký je rozdíl mezi emigrací a imigrací ? 

 

5. Jak označujeme jev, kdy použitím síly chceme vyvolat v nevinných lidech strach ? (dnešní svět 

se s tímto jevem setkává poměrně často): 

 

 

6. Víš, ve které oblasti světa vznikl Islámský stát? 

 

7. Co je to ETA? (myslí se v souvislosti s terorismem) 

 

 

8. Spoj dvojice: 

 

HAMAS                                                                                              LIBANON 

 

IRA                                                                                                     JAPONSKO 

 

HIZBALLÁH                                                                                        PALESTINA 

 

AL -KÁIDA                                                                                          IRSKO 

 

TALIBAN                                                                                             ARABSKÝ  POLOOSTROV 

 

ALEPH                                                                                                 AFGHÁNISTÁN 

 



Zápis 

 

 

Globalizace 

-je proces propojování národních a nadnárodních ekonomik 

-jde o srůstání trhů se zbožím, službami a kapitálem 

- projevuje se rychlým rozšířením technologií, existencí mezinárodních a 

nadnárodních korporací 

  

                klady:                                                                                         zápory: 

                růst životní úrovně                                                                terorismus 

                rozvoj mez. obchodu                                                            otevření hranic 

                nové pracovní příležitosti                                                    kriminalita (pašování drog) 

                rychlé šíření nových informací                                            ekonomické krize 

 

               Terorismus: metoda použití síly či hrozby prováděna jednotlivci či skupinami 

                                     je zaměřen proti nevinným lidem nebo civilním cílům 

                                     účelem je vyvolat strach 

                                     např. Islámský stát, Al – Káida, IRA, ETA, Hizballáh, TALIBAN, HAMAS 

 

               Emigrace: vystěhování  

               Imigrace: přistěhování 

               Evropa: migrační krize, která vyvrcholila v roce 2015,  

                              vyvolaná velkým počtem uprchlíků (Sýrie, Afghánistán, Irák) do zemí EU 

                              hlavní cíle: Německo, Francie, Benelux, Švédsko 

                                 

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 



 

 Pracovní list:  vypracuj podle učebnice str. 86-91 nebo využij svých vlastních znalostí 😊 

 

Krajina a životní prostředí 

 

1.Které sféry tvoří přírodní složku fyzickogeografické sféry a co znamenají ? 

 

a)Litosféra                                                                            pevný obal Země 

b) ……………………………………..                                              ……………………………………… 

c) ……………………………………..                                              ……………………………………… 

d) ……………………………………..                                              …………………………………….. 

e) …………………………………….                                               ……………………………………… 

 

2.Tyto pojmy zařaď do těchto sfér: Amazonka, černozemě, Hekla, savany, ozon, Gondwana,  

Bajkal, jíly, oxid uhličitý, Lipno, stepi, mechy a lišejníky, tornádo, Tři soutěsky, hnědozemě,  

Popocatepetl, Amazonský prales, mandelinka bramborová, Černé moře, Mariánský příkop 

 

Např. Amazonka – hydrosféra, …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Co je to ekologie?   Jak se jmenuje současný ministr životního prostředí ? 

 

4. Vysvětli význam ozonové vrstvy: 

 

 

5. Napiš, zda je výrok pravdivý či ne: 

 

a) Ozonová vrstva se nachází ve výšce 25-35 km nad zemským povrchem ……………………….. 

b) Nejnižší koncentrace ozonu byla naměřena nad Evropou…………………………………… 

c) Mezi invazivní druhy patří králík divoký ………………………………………. 

d) Den Země si každý rok připomínáme 5. dubna ……………………………………………….. 

e) Tropické deštné lesy se nacházejí v Jižní Americe v oblasti řeky Orinoko………………………. 

f) Českou republiku postihly velké povodně  v roce 2009…………………………………………………. 

g) Barevné sklo vhazujeme do zeleného kontejneru……………………………………………………….. 

h) Obezita patří mezi dnešní civilizační nemoci……………………………………………………………. 

i) Beskydy patří mezi národní parky:…………………………………………………………………………. 


