
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.  

 

 Děkujeme za zasílání pracovních listů. Kdo nestihl, prosíme o napravení. 

 Tento týden budeme pokračovat nejmenším světadílem, kterým je Austrálie. 

Zároveň je to 6. největší stát na světě. Na stranách 2, 3 a 4 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 10. června od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 11. 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  

 

 

 

 

 

 

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


AUSTRÁLIE 

 Oficiální název: Australský svaz 

 člen Britského společenství národů – hlavou je britská královna 

 rozloha: 7,7 mil. km²- nejmenší světadíl (6. jako stát) 

 hlavní město: Canberra 

 počet obyvatel: 25 miliónů 

 nejvyšší hora Mount Kosciuszko (2228 m n. m.) 

 úřední jazyk: angličtina  

 

 

 

 

 

POVRCH 

 70% povrchu pokrývají pouště (Gibsonova, Simpsonova, Velká písečná)  

 na východě Velké předělové pohoří, na jihovýchodě Australské Alpy 

 ve střední části Červená skála (Uluru) – symbol země   

 na jihu ostrov Tasmánie 

 

 

 

 

 



VODSTVO 

 na V Tichý oceán, na Z Indický oceán, na SV Korálové moře 

 Na JV řeky Murray a Darling, ve střední části Eyrovo jezero  

 

FAUNA A FLÓRA 

 Mnoho endemitů: KLOKAN, KOALA, EMU, PTAKOPYSK, TASMÁNSKÝ ČERT  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

OBYVATELSTVO (25 MILIÓNŮ) 

 nejméně osídlený světadíl - většina na JV 

 původní obyvatelé – Austrálci (Aboriginals)  

 od 18. století přistěhovalci z Evropy 

 města: Canberra – hlavní  

               Sydney – největší, Melbourne – 2. největší 

 

HOSPODÁŘSTVÍ  

 patří k nejvyspělejším státům světa 

 těží se uhlí, rudy, ropa, diamanty 

 chov ovcí – 1. místo na světě 



ZAJÍMAVOSTI 

 BUMERANG, RAGBY, VELKÁ ÚTESOVÁ BARIÉRA, F1, AUSTRALIAN OPEN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


