
ZEMĚPIS   6.A,B – 7. část
Ahoj šesťáci. Všem žákům, kteří mi pravidelně zasílají ke kontrole vypracované úkoly, děkuji. 
Zároveň upozorňuji žáky, kteří mi úkoly neposílají (nebo poslali jenom část úkolů), že budu 
přihlížet k vaší aktivitě (plnění úkolů) při uzavírání hodnocení za druhé pololetí. 

Úkol budete mít zase jednoduchý. Opište si výpisky z této části do sešitu, ofoťte je a pošlete mi je 
na e-mail (zemepis-jizni@seznam.cz) ke kontrole do 22. 5. 2020. Pošlete mi i chybějící 
vypracované úkoly. Děkuji.

Toto neopisuj:
Další učivo je zaměřeno na jednotlivé oblasti Afriky. Podívej se do učebnice na stranu 11. Zde 
najdeš mapu Afriky a v ní jsou zakreslené oblasti – Severní Afrika, Sahara, Střední, Východní a 
Jižní Afrika. Otevři si atlas a najdi si politickou mapu Afriky – jsou na ní zakresleny státy, hlavní 
města států a velká města. Každý stát je vybarven jinou barvou. V této mapě si vyhledej státy, které 
patří k jednotlivým oblastem. 
Nejdříve si přečti učivo v učebnici, prohlédni si obrázky a najdi si státy v atlase. Potom si opiš 
výpisky do sešitu, ofoť je a pošli ke kontrole.

Učivo od 18. 5. do 22. 5.

SEVERNÍ   AFRIKA   (učebnice str. 12-14)
• oblast severně od Sahary
• u pobřeží Středozemního moře
• povrch: pouště
• státy a hlavní města: Maroko – hlavní město Rabat

                                  Alžírsko – hl. Město Alžír
                                  Libye – hl. Město Tripolis

                                              Tunisko – hl. Město Tunis
                                              Egypt – hl. Město Káhira

• podnebí: subtropický a tropický suchý pás
• zemědělství: palma datlová, vinná réva, bavlník, olivovník, citrusy, kukuřice
• nerostné suroviny: ropa, zemní plyn
• obyvatelstvo: převážně Arabové (náboženství islám)

                             →  Nomádi (kočovní pastevci)
                             →  zemědělci v oázách
                             →  ve městech (na pobřeží)

EGYPT
• hlavní město: Káhira
• nejvíce obyvatel v říční oáze Nilu
• zemědělství: bavlník, cibule, kukuřice, proso, pšenice
• historické památky: pyramidy (v Gíze)

                                 zříceniny chrámů a staveb (Luxor, Memfis)

SAHARA     (učebnice str.14-16)
• státy: Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Súdán
• povrch: poušť Sahara (skalnatá, štěrkovitá i písčitá)
• podnebí: suché, horké, srážky 25 – 200 mm za rok
• obyvatelstvo: Nomádi (kočovníci – velbloudi, ovce a kozy)
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                       zemědělci v oázách (pěstují – palma datlová, olivovník, hrách, fazole, česnek,
                                                         cibule, rajčata, melouny, proso, čirok, rýže, koření, ...

• SAHEL = jižní okraj Sahary, pás polopouští a sucha
                 dochází zde k vypásání rostlinstva a rozšiřování pouště (= dezertifikace)


