
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.  

 

  Opakování přírodní podmínky Afriky: Pracovní list – viz strana 2. Prosíme vypracovat 

a poslat zpět na emailové adresy petras@zsstjicin.cz nebo horutova@zsstjicin.cz do 

neděle 26. 4. 2020. Stačí jen vyfotit. 

 Pro zájemce: Pracovní list – viz strana 3. Poslaní zpět dobrovolné. 

 Podnebí Afriky – viz strana 4, přečíst a napsat zápis, můžete si ho opsat nebo 

vytisknout a nalepit do sešitu 

 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 22. dubna od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 23. dubna od 9.00 (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


Pracovní list Afrika 

1. Doplň text: 

Afrika měří …………………km čtverečních. Omývají ji 2 oceány ………………………….a 

………………………… Na severu …………………………moře. Největší africký ostrov je 

 ……………………………………Jako „africký roh“ označujeme …………………………….. 

poloostrov. Afrika je od Asie oddělena …………………………………průplavem. 

Nejdelší africkou řekou je …………………………., který měří …………………………..km.  

Uhuru je nejvyšší hora Afriky, která měří……………..metrů. Ukerewe je název  

 pro ………………………………..jezero, které je …………………………. v Africe.  

Největší pouští světa je ………………………………. Na jihu Afriky se nachází další  

známá poušť…………………… Na jihu se rozprostírají také …………..hory. 

 

2. Spoj dvojice, které k sobě patří: 

Střelkový                                                   vysočina 

Konžská                                                     průliv 

Etiopská                                                     mys 

Čadské                                                       hory 

Mosambický                                             pánev 

Dračí                                                          jezero 

Kanárské                                                   ostrovy     

 

3. Rozhodni, zda je výrok pravdivý či nikoliv 

a) Čadské jezero je nejhlubší jezero v Africe                               ano                      ne     

b) Sahara leží na jihu Afriky                                                            ano                      ne    

c) Afriku omývá Atlantský oceán                                                   ano                      ne 

d) Uhuru měří 6895 metrů                                                             ano                      ne 

 

 

 



A ještě něco pro zábavu: 

1. V přesmyčkách najdi názvy afrických zvířat: 

a) NOSL 

b) RIGOLA 

c) VEL 

d) RAFAŽI 

e) BRAZE 

f) NAHYE 

 

2. Představ si, že jsi detektiv a pronásleduješ nebezpečného zločince. Tvoje honička začíná na 

jihu Španělska, kde se podařilo zločinci uprchnout z vězení. Snaží se dostat do Afriky. Co 

myslíš, kudy se ze Španělska do Afriky nejrychleji dostane? 

……………………………………………………… 

 Odhadni nebo podle měřítka mapy vypočítej, jakou vzdálenost musí překonat 

………………………….. S ukradenou lodí tedy zločinec přistál u břehů Afriky. Ale jeho náskok 

není velký, protože i ty už ses vylodil v Africe. Jaké pohoří ti stojí v cestě? ………………………Do 

jaké nejvyšší nadmořské výšky  se můžeš při překračování tohoto pohoří dostat? 

………………Hory jsi překonal, ale zločinec uniká. Víš, že prchá směrem na jihovýchod. Do jaké 

krajiny, pro Afriku typické, ses dostal? …………………… 

Jaké počasí tu panuje? ………………………….. Stopy tě při cestování Saharou dovedly k jezeru v 

…………………………..pánvi. Tady jsi ztratil stopu. Ale dozvěděl ses, že zločinec se vydal na 

východ téměř k moři, které odděluje Afriku od Asie, aby použil úkryt v Ras Dašan. Ke 

kterému moři proto zamíříš? …………………………….Do kterého pohoří se vydáš hledat 

zločincův úkryt?…………………………………………..Zločinec zjistil, že jsi mu v patách. Prchá rovnou 

na jih do horského masívu ………………………………………………. 

Tady dostal dobrý nápad. Teď se mu určitě podaří zmizet. Vydává se na západ k pánvi při 

řece Kongo. Jak se tato pánev jmenuje? …………………… 

Ale k jeho smůle jsi dobrý detektiv a vypátral jsi ho. Je proto nucen znovu prchat a vydává se 

na jih. Jestliže jsi na správné stopě, musíš vyrazit na poušť ………………………………..Zločinec už 

ztrácí dech, ale ještě se vydává na jihovýchod k pobřeží. Při zdolávání nejvyššího pohoří na 

jihu Afriky se mu však stala nehoda a nemůže pokračovat dál. Má smůlu. A ty dokážeš jej 

zatknout. A kde k jeho  zatčení dojde (pohoří) ?..................................... 

 

Gratuluji k tvému detektivnímu výkonu! 



PODNEBÍ AFRIKY 

 je to nejteplejší světadíl 

 po celý rok vysoké průměrné denní teploty (20°C) 

 

Srážky rozmístěny nerovnoměrně 

1. Kolem rovníku nejvíce srážek (prší denně) 

2. Mezi rovníkem a obratníky se střídá období sucha a dešťů 

3. Kolem obratníků (pouště) nejméně srážek   

 

 

 

 

 

 

PŘÍRODNÍ KRAJINY  

A. TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY – rovník, Guinejský záliv 

B. SAVANY – jsou zde NÁRODNÍ PARKY, které chrání zvířata proti pytlákům  

C. POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ 

D. SUBTROPY – na severu podél Středozemního moře a na jihu 

   

 

 

 

 

 

 

 


