
ZEMĚPIS   6.A,B – 8. 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. Tyto žáky prosím 
o poslání chybějících úkolů. 

Dnešní úkoly budou dva. 
1. Opište si výpisky z této části do sešitu, ofoťte je a pošlete mi je na e-mail
2. Z druhé strany do sešitu utvoř dvojice z následujících pojmů (zadání neopisuj, napiš si jen 

řešení ve tvaru např. 1A, 2B, …..)

Pojmy:          1) Sahara                                                                               A) Nil
                      2) pyramidy v Gize                                                               B) Kongo
                      3) nejdelší řeka Afriky                                                          C) Ukerewe
                      4) nejvyšší hora Afriky                                                          D) Nomádi
                      5) největší jezero Afriky                                                        E)  Sahel
                      6) pás polopouští na jižním okraji Sahary                             F)  Egypt 
                      7) nejvodnatější řeka Afriky                                                  G) největší poušť světa  
                      8) kočovní pastevci v poušti                                                  H) Kilimandžáro

Úkoly mi pošlete na e-mail (zemepis-jizni@seznam.cz) ke kontrole do 29. 5. 2020. Děkuji.

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 25. 5. do 29. 5.
STŘEDNÍ   AFRIKA   (učebnice str. 16-18)

• státy: Libérie, Ghana, Nigérie (nejlidnatější stát Afriky), Kamerun,Středoafrická republika, 
Kongo, Demokratická republika Kongo

• oblast okolo Guinejského zálivu a povodí řeky Kongo
• tropický podnebný pás
• tropické deštné lesy a savany
• obyvatelstvo: černoši (negroidní rasa)

                       žijí ve vesnicích (chudoba, obydlí chatrče)
                       mnoho národů a kmenů (např. Pygmejové)
                       pracují v zemědělství

• zemědělství: nízká úroveň
                     plodiny na vývoz a pro vlastní potřebu
                     kaučukovník, kokosovník, kakaovník, kávovník, palma olejná, podzemnice 
                                  olejná, proso, kukuřice, banánovník, cukrová třtina, jamy (brambory)

• nerosty:  ropa, diamanty, zlato – vývoz

VÝCHODNÍ   AFRIKA   (učebnice str. 20-22)
• státy: Etiopie, Somálsko, Keňa (hlavní město – Nairobi), Tanzánie, Uganda, Rwanda, 

Burundi 
• povrch: hornatý (sopky, jezera)
• podnebí: teplé (období dešťů a sucha)
• savany: chov dobytka (nebezpečí – moucha tse-tse, kobylky, sarančata)
• obyvatelstvo: mnoho kmenů (např. Masajové, Samburové, ...)
•  národní parky: Kilimandžáro, Serengeti, Masai Mara, Ngorongoro, Tsavo


