
ZEMĚPIS – 6. ROČNÍK 

Milí žáci, zasíláme Vám úkoly na tento týden a přejeme pěkný Den dětí. Doufáme, že se Vám 

daří a jste zdraví. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.  

 

➢ Pracovní list – Slepá mapa Afriky státy – viz strana 2. Do slepé mapy si vyznač všechny 

státy, které máš v zadání. Kdo chce, může si doplnit i ostatní státy. Prosíme vypracovat 

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

neděle 7. 6. 2020. Stačí jen vyfotit. 

➢ Tento týden budeme pokračovat dalším světadílem, kterým je Antarktida – 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 3. června od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 4. června 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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SLEPÁ MAPA AFRIKY – STÁTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaznač do mapy Afriky státy: 

1. JAR   13. SENEGAL    

2. EGYPT   14. NAMIBIE           

3. NIGÉRIE   15. GHANA  

4. SÚDÁN   16. KAMERUN 

5. KEŇA   17. MAROKO 

6. ANGOLA   18. BOTSWANA 

7. ALŽÍRSKO  19. NAMIBIE 

8. MALI   20. MOSAMBIK 

9. SOMÁLSKO 

10. TANZANIE 

11. TUNISKO 

12. POBŘEŽÍ SLONOVINY 

Napiš, který stát je vyznačen: 
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ANTARKTIDA 

➢ 5. největší světadíl, leží na jižním pólu 

➢ rozloha 13,5 mil. km2 

➢ povrch tvoří pevninský ledovec 

➢ nejchladnější světadíl (-89°C) 

➢ není trvale osídlena, lidé žijí jen ve výzkumných stanicích 

➢ žijí zde tučňáci, v moři tuleni, lachtani, velryby 

➢ nepatří žádnému státu  

 

 

  


