
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.  

 

➢  Pracovní list – Obyvatelstvo Afriky, Severní Afrika a Sahel– viz strana 2. Prosíme 

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

horutova@zsstjicin.cz do neděle 17. 5. 2020. Stačí jen vyfotit. 

➢ Tento týden budeme pokračovat v regionech Afriky a zajímat nás bude oblast Střední 

Afriky – viz strana 3, přečíst a napsat zápis, můžete si ho opsat nebo vytisknout a 

nalepit do sešitu 

➢ 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 13. května od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 14. 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  

 

 

 

 

 

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 obyvatelstvo Afriky, Severní Afrika a Sahel 

1. Kolik žije v Africe obyvatel? 

 

2. Napiš 3 problémy afrického obyvatelstva. 

 

3. Napiš, jaké RASY jsou v Africe a v jaké části žijí? 

 

4. Co znamená slovo kolonie? 

 

5. Do kterého roku byly africké státy koloniemi? Které 2 státy jich měly nejvíce? 

 

 

6. Napiš 1 světového a 2 české cestovatele, kteří zkoumali Afriku.    

 

7. U jakého moře se rozkládá Severní Afrika? 

 

8. Napiš 4 informace o Egyptě? 

 

 

 

9. Těžba, jaké suroviny je typická pro státy Severní Afriky? 

 

10. Kterou oblast Afriky označujeme jako nejchudší?  

 

11. Ve kterém státě se vyrábí arabská guma?    

 

12. Dopiš k uvedenému státu jeho hlavní město. 

Egypt – 

Libye – 

Alžírsko – 

Súdán – 

 

13. Dopiš k hlavnímu městu jeho stát. 

Tunis –        Bamako – 



3. STŘEDNÍ AFRIKA (ZEMĚ GUINEJSKÉHO ZÁLIVU A POVODÍ KONGA)  

➢ oblast rovníku, tropické deštné lesy (často prší) 

➢ řeky Niger a Kongo 

➢ pěstuje se kakaovník, kávovník, maniok, batáty (sladké brambory), palma 

olejná, rýže 

➢ těží se ropa, zemní plyn, zlato, diamanty  

 

STÁTY 

Nigérie 

➢ nejlidnatější stát Afriky (200 miliónů obyvatel)  

➢ jedna z vyspělejších zemí Afriky 

➢ vývoz kakaa, ropy, vzácného dřeva (Eben) 

➢ hlavní město Abuja  

DALŠÍ STÁTY 

➢ Senegal (hl. město Dakar)  

➢ Kamerun 

➢ Ghana 

➢ Pobřeží Slonoviny 

 

 

 

 

 

 


