
ZEMĚPIS   6.A,B – 9. část
Ahoj šesťáci. V této části budete mít za úkol opět ofotit výpisky a poslat mi je ke kontrole 
do 12. 6. 2020. Při opisování nic nevynechávejte.
Žáky, kteří ještě neposlali předchozí úkoly, prosím o jejich poslání do 5. 6.

Opište si poslední oblast Afriky a přečtěte si informace v učebnici. 
Další světadíl je Austrálie. Opět si přečtěte informace v učebnici, opište si výpisky a vyhledejte si 
všechny pojmy (ostrovy, moře, …., povrch, vodstvo, ….) v mapě. 

Učivo od 1. 6. do 12. 6.
JIŽNÍ   AFRIKA   (učebnice str. 18-20)

• státy: Angola, Namíbie, Zambie, Mosambik, Zimbabwe, Botswana, Jihoafrická republika, 
          Madagaskar

• poloha: státy na jih od 10°j.š. a ostrov Madagaskar
• savany, pouště
• nerosty: zlato, diamanty, železná ruda, uran, rudy barevných kovů (tzv. „Měděný pás“)
• obyvatelstvo: černoši (kmen Bantuů, Křováci, ….

                       běloši (přistěhovalci z Evropy)
• zemědělství: cukrová třtina, kukuřice, pšenice

                      chov dobytka a ovcí
• zajímavosti: Viktoriiny vodopády

JIHOAFRICKÁ  REPUBLIKA
• nejvyspělejší stát Afriky
• hlavní město: Pretória
• největší město: Johannesburg
• největší přístav: Kapské město

MADAGASKAR
• pěstování koření (vanilka, hřebíček, ….)

AUSTRÁLIE       (učebnice str. 23-24)

• nejmenší, nejsušší a nejméně osídlený světadíl
• rozloha: 7,5 milionů km2

• poloha: východní polokoule, jižní polokoule
              obratník Kozoroha

• pobřeží málo členité
• podnebí: tropický pás (na severu) a subtropický (na jihu)
• tropické lesy, savany, pouště
• živočišstvo: klokan, koala, ježura, pštros Emu
• nerosty: železná ruda, černé uhlí



ČLENITOST POBŘEŽÍ
• oceán: Indický, Tichý
• moře: Korálové, Tasmanovo
• průliv: Bassův, Torresův
• ostrov: Tasmánie, Nový Zéland
• záliv: Velký australský, Karpentarský
• poloostrov: Yorský

POVRCH
• nejvyšší hora: Mount Kosciusko (2230m n.m.)
• Západoaustralská plošina, Velká artéská pánev, Australské Alpy, Velké předělové pohoří

VODSTVO
• bezodtoké pánve s artéskou vodou (podzemní voda)
• řeky: Murray, Darling
• jezero: Eyrovo, Torensovo

stát - AUSTRÁLIE
• hlavní město: Canberra
• hospodářsky vyspělý stát
• obyvatelstvo: nejvíce na jihovýchodě státu

                       úřední jazyk -  angličtina
                       původní obyvatelé Australci
                                        + přistěhovalci z Evropy
                       většina žije ve městech
                       venkov – zemědělské farmy (chov ovcí – vývoz vlny)

• města: Sydney, Melbourne

OCEÁNIE                   (učebnice str. 24-25)
• = ostrovy v Tichém oceánu
• ostrovy sopečného nebo korálového původu
• rozdělení: Melanésie, Mikronésie, Polynésie
• ostrovy velmi málo osídlené nebo neosídlené
• tropický pás

NOVÝ  ZÉLAND
• vyspělý stát
• hlavní město: Wellington
• sopky, gejzíry, horké prameny
• chov ovcí, dobytka

               


