
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 – Antarktida, Austrálie – viz strana 2. Prosíme vypracovat a poslat zpět 

na emailové adresy petras@zsstjicin.cz nebo horutova@zsstjicin.cz do neděle 21. 6. 

2020. Stačí jen vyfotit. 

 Tento týden budeme pokračovat nejmenším světadílem, kterým je Austrálie. 

Součástí světadílu je Nový Zéland a Oceánie. Na straně 3 máte zápis. Ten si prosím 

prostudujte a přepište nebo vytiskněte a nalepte 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 17. června od 9.00 do 9.30 (paní učitelka Horutová) 

 Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: 

https://telekonference.eu/join/4z4p0z (paní učitelka Horutová) 

 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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Pracovní list Antarktida, Austrálie 

1. Napiš 5 charakteristik o Antarktidě (velikost, osídlení, zvířata, podnebí atd.)  

  

  

  

  

  

 

2. Doplň informace o Austrálii.  

a) Oficiální název státu Austrálie je …………………………………………………………………. . 

b) V Austrálii žije ……………………………………… obyvatel a mluví se zde ……………………….………… . 

c) Velikostí se jedno o ……………………………………… světadíl. 

d) Nejvyšší hora je …………………………………………………, která měří ………………………………… . 

e) 70% povrchu pokrývají………………….., např.: …………………………… nebo …………………..………… 

f) Ve střední části se nachází symbol země …..…………………. skála neboli …………………………… .  

g) Největší řeky jsou …………………………a ………………………., největší jezero …………………………… . 

h) Na jihu se nachází ostrov …………………….…, na východě je velké ………….……………… pohoří. 

i) Žije zde mnoho endemitů, např.: ………………………………………………….....………………………… (4x) 

j) Původní obyvatelé Austrálie se nazývají ………………………………………. . 

k) Hlavní město Austrálie se nazývá ………………………………………… . 

l) Největším městem je ………………………….., 2. největším městem je ………………….…………… . 

m) Austrálie patří k …………………………………………… státům světa.  

n) Těží se zde …………………………………………………………………………………………………. (3x) 

o) V chovu …………………………….. jí patří 1. místo na světě.  

p) Nejoblíbenějším sportem je v Austrálii ………………………….. . 

q) Mezi zajímavosti řadíme např.: …………………….…………………………………………………………. (2x) 

 

 



NOVÝ ZÉLAND 

 skládá se ze dvou ostrovů: 

 Severní (ostrov ohně)  

 Jižní (ostrov ledu)  

 nachází se 2000 km JV od břehů Austrálie 

 počet obyvatel: 4 800 000 

 původní obyvatelé Maorové  

 hlavní město Wellington 

 největší město Auckland  

 zvířata: kivi, hnědý emu 

 ZAJÍMAVOSTI: RAGBY, PÁN PRSTENŮ 

 

 

 

OCEÁNIE 

 tvoří sopečné a korálové ostrovy 

DĚLÍ SE NA: 

MIKRONÉSII – Mariánský příkop  

MELANÉSII – Nová Guinea                             

POLYNÉSII – Velikonoční ostrovy 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/cs/5/5a/Novy_Zeland.png

