
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK 

Milí žáci, zasíláme Vám úkoly na tento týden. Doufáme, že se Vám daří a jste zdraví. V případě 

jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

 

 Dokončili jsme fyzickogeografickou část. Nyní začneme probírat světadíly. Tím prvním bude 

Afrika. Novou učebnici, kterou bychom využili, nemáme, protože je ve škole. Ale to nevadí. 

Jsme šikovní a poradíme si.   

 Tento týden si popíšeme, co vše do Afriky patří (oceány, ostrovy, poloostrovy, 

moře, jezera, řeky, pohoří atd.)  

 Nejdříve si pročtěte zápis o Africe – viz strana 3, pak si jej přepište do sešitu 

nebo si jej vytiskněte.  

 Máte nachystanou slepou mapu – viz strana 4, kterou si můžete vytisknout 

nebo jednoduše překreslit. Na ní si zkuste zakreslit všechny zapsané pojmy ze 

zápisu a zkuste se v ní orientovat.   

 Abyste mohli zeměpisné pojmy zaznamenat do slepé mapy, použij Atlas světa 

(pokud máš) nebo si můžete najít mapu Afriky na Googlu.  

 NOVINKA: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Nabízíme možnost online spojení. 

 Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

 Kdy: středa 15. dubna od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 16. dubna od 9.00 do 10.00 (pan učitel Petráš) 

 Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: 

https://telekonference.eu/join/4z4p0z (paní učitelka Horutová) 

https://telekonference.eu/join/ev5woz (pan učitel Petráš) 

 Poté zadáš jen své jméno (např. Jan Starý) a dáš povolit mikrofon a webkameru 

a jsi TAM. NIC se neinstaluje. 

 Proč: Můžeme se pobavit, vidět.. Řešit úkoly nebo cokoliv jiného   

 Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může 

naistalovat (dole odkaz, trvá to asi minutu) 

 https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

https://telekonference.eu/join/4z4p0z
https://telekonference.eu/join/ev5woz
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds


 Pro zájemce: Referát – Projekt (zadáno 30. 3. – můžete klidně posílat dále) 

 Vyber si libovolnou přírodní krajinu (POUŠŤ, SAVANA, TROPICKÝ DEŠTNÝ LES, 

TUNDRA …), viz minulé učivo  

 Popiš ji, typické znaky, zástupci, použij obrázky, napiš zajímavosti 

 Libovolné zpracování: Textový editor v PC, výkres popsaný s nalepenými 

obrázky (poté vyfotíš a pošleš) atd. … 

 Hotové práce můžete posílat na email petras@zsstjicin.cz nebo 

horutova@zsstjicin.cz  
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AFRIKA 

 2. největší světadíl 

 rozloha 30 mil. km2, málo členitý 

 

 

ORIENTACE NA MAPĚ  

OCEÁNY – Atlantský, Indický 

MOŘE – Středozemní, Rudé 

POLOOSTROV – Somálský (Africký roh)  

OSTROV – Madagaskar, Kanárské ostrovy 

ZÁLIV – Guinejský, Adenský  

PRŮLIV – Gibraltarský, Mosambický  

PRŮPLAV – Suezský 

POUŠTĚ – Sahara (největší na světě, tvoří  

1/3 celé Afriky) Libyjská, Kalahari, Namib  

PÁNEV – Konžská, Čadská 

VYSOČINA – Etiopská, Východoafrická     

POHOŘÍ – Kilimandžáro: nejvyšší hora Uhuru – 5895 m n. m. Atlas, Dračí hory  

JEZERA – Viktoriino (Ukerewe) – největší, Tanganika (nejhlubší 1500 m), Malawi,  

Čadské (malá hloubka)   

ŘEKY – Nil (nejdelší: 6 600 km),  

Kongo (nejvodnatější), Niger,  

Zambezi (leží na ni Viktoriiny vodopády  

široké 1 700 m a hluboké 130 m)   

 

 

MYS – Dobré naděje a Střelkový na jihu Afriky  



SLEPÁ MAPA AFRIKY – PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


