
ZEMĚPIS   6.A,B – 5. část
Ahoj šesťáci. Všem žákům, kteří mi pravidelně zasílají ke kontrole vypracované úkoly, děkuji. 
Zároveň upozorňuji, že někteří žáci vypracované zadané úkoly ještě neposlali – prosím o zaslání. 
Děkuji.

Dnes si opět procvičíme jednotlivé biomy. Z druhé strany do sešitu si udělej pět sloupečků (asi na 
šest řádků). Jednotlivé sloupečky si nadepiš: savany, subtropy, stepi, lesy mírného pásu, tundry. 
Následující pojmy přiřaď správně do sloupečků, kam patří (každý pojem použij pouze jednou). 
Řešení nejlépe ofoť a pošli na e-mail do 8. 5.

savany subtropy stepi lesy mírného pásu tundry

 
Pojmy: tajga, mandarinka, lev, prérie, sob, srnec, pampy, klokan, prase divoké, vinná réva, lišejníky,
             permafrost, medvěd, antilopa, pšenice
                                   ---------------------------------------------------
Toto neopisuj:
Další oblast, které se budeme věnovat je Afrika. Je velmi důležité mít vždy (i při opisování) 
otevřený atlas, kde je obecně zeměpisná (fyzická) mapa Afriky (kdo má půjčený atlas ze školy, 
najde mapu na straně 36). Všechny pojmy si na mapě vyhledejte, pokud nevíte, použijte abecední 
rejstřík.
Body, kterým se budeme věnovat:

➢ rozloha Afriky = jak je Afrika velká
➢ poloha Afriky = kde Afrika leží, které důležité rovnoběžky a poledníky Afrikou procházejí
➢ členitost pobřeží = které oceány a moře omývají břehy Afriky, jaké jsou zde ostrovy, ….

                               také bude uveden jeden průplav = člověkem vytvořený plavební kanál 
                               pro lodě

➢ horopisné celky = co tvoří povrch – pohoří, pánve, pouště, …..
➢ vodstvo = které řeky a jezera najdeme na mapě Afriky

K tomuto učivu (jelikož je to první světadíl, který probíráme) vám přiložím mapu Afriky, aby se 
vám lépe orientovalo. Vyhledejte si všechny pojmy i na mapě v atlasu světa. Po procvičení ve škole 
budu každého z vás zkoušet u mapy - asi až na podzim :)
Do sešitu si opiš výpisky, mapa je jen jako pomůcka. Chceš-li, můžeš si ji vlepit do sešitu, ale 
nemusíš.
                                   -----------------------------------------------------
Učivo od 29. 4 . do 7 . 5.

AFRIKA     (učebnice pro 7. ročník – zelená str. 10-11)
• nejteplejší světadíl
• rozloha: 30 000 000 km2 , třetí největší světadíl
• poloha: rovník → Afrika leží na severní i jižní polokouli

             nultý poledník → Afrika leží na západní i východní polokouli
             obratník Raka, obratník Kozoroha



ČLENITOST  POBŘEŽÍ
• oceány: Atlantský, Indický
• moře: Středozemní, Rudé
• záliv: Guinejský, Adenský
• ostrov: Madagaskar, Kanárské ostrovy
• poloostrov: Somálský
• průliv: Gibraltarský, Bab-al-Mandab, Mosambický
• průplav: Suezský


