
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.  

 

 Regiony Afriky – začínáme probírat jednotlivé regiony. Tento týden 2 oblasti: Severní 

Afrika a oblast nazývaná Sahel. Na straně 2 a 3 máte zápis. Ten si prosím prostudujte 

a přepište nebo vytiskněte a nalepte do sešitu. Tentokrát nemusíte nic posílat.  

 TELEKONFERENCE: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Možnost online spojení. 

 Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

 Kdy: středa 6. května od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 7. května od 13.00 (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  
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1. ARABSKÁ SEVERNÍ AFRIKA  

 při pobřeží Středozemního moře 

 žijí tu hlavně Arabové (islám) 

 

STÁTY 

Egypt   

 většina obyvatel žije v povodí Nilu 

 cestovní ruch (pyramidy v Gíze)  

 100 miliónů obyvatel 

 jedna z vyspělejších zemí Afriky 

 Suezský průplav (námořní doprava) 

 Asuánská přehrada (závlahové  

zemědělství) 

 hlavní město Káhira 

 

 

 



Tunisko  

 těžba ropy a zemního plynu  

 cestovní ruch 

 hlavní město Tunis 

 

Libye – hlavní město Tripolis 

Alžírsko – hlavní město Alžír      těžba ropy 

Maroko – hlavní město Rabat 

 

2. STÁTY SAHELU  

 oblast velkého sucha  

 nejchudší část Afriky: hlad, negramotnost, občanské války, nemoci (AIDS) 

 primitivní zemědělská výroba 

 

STÁTY 

Súdán 

 stéká se zde Bílý a Modrý Nil 

 výroba Arabské gumy, těžba ropy 

 hlavní město Chartúm 

Čad – hlavní město N´Djamena 

Niger – hlavní město Niamey 

Mali – hlavní město Bamako 

Mauritánie – hlavní město Nouakchott 

Západní Sahara – hlavní město Laayoune  

 


