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AFRIKA

Kolem břehů Afriky

➊ Doplň do mapy chybějící údaje.  

10° v. d.

Gibraltarský 

ostrovy 

obratník 

obratník 

záliv 

mys 
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ostrov 

polostrov 

moře

průplav
moře 

20° s. š.

➋ Barvami doplň do mapy významná pohoří a pouště, označ je názvy. Porovnej svou práci s atlasem. 

➌  Zjisti jména alespoň tří objevitelů, kteří při svých cestách z Evropy do Asie museli obeplout Afriku. 
Ze kterých zemí pocházeli? Kudy vedla jejich cesta? 
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AFRICKÉ REGIONY

Při pobřeží Středozemního moře

➊ Do slepé mapy doplň na správné místo a uveď názvem:

1. Vysoké pohoří, jehož název má více významů.

2. Egyptské město (souřadnice 30° v. d. a 30° s. š.)

3. Největší přehrada na Nilu.

4. Průplav mezi Středozemním a Rudým mořem.

5. Průliv mezi Evropou a Afrikou.

6. Státy navštěvované hojně i českými turisty.

7. Státy s těžbou ropy.

➋   Jak se jmenuje toto písmo a kde bylo        
objeveno?

➌    Tradiční oděv obyvatel Sahary má své opodstatnění. Zkus vysvětlit, 
proč se v poušti nosí a jak se jmenují jeho součásti.

➍   Uspořádejte ve třídě soutěž ve stavbě co největší pyramidy, např. z dřevěných kostek, krabiček 
nebo jiného materiálu podle vlastní fantazie.
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AFRICKÉ REGIONY

Sahel – nejchudší část Afriky

➊ Přečti si úryvek z knihy Uganda: znovuobjevená perla (F. Krampota & J. Preis):

„Dojít jeden a půl kilometru po cestě mezi políčky je pro nás příjemná procházka. Ne tak pro 

děti, které tuto cestu musí vykonávat opakovaně v jakémkoliv počasí, ať je na cestách necestách 

bahno, nebo prach, v jakémkoliv zdravotním stavu. Pokud nedojdou a nenapumpují, nebude 

večeře ani čím napojit domácí zvířata a čím spláchnout každodenní prach a nezáleží na tom, 

zda je období sucha či dešťů.

Je období sucha, pumpa vůbec „netáhne“ a trvá deset minut pracného pumpování, než je dvacetilit-

rový kanystr plný. Zbývá maličkost – odnést necelé dva kilometry drahocennou tekutinu domů.“

Napadlo tě někdy, kolik denně spotřebuješ vody? A kolikrát bys musel(a) s kanystry ke studni, 
kdyby sis chtěl(a) svůj běžný vodní standard zachovat? Zjisti denní spotřebu vody tvé rodiny 
a doplň následující tabulku:

činnost počet litrů za den

pití

vaření

praní

sprchování, koupání

mytí nádobí

splachování

zalévání

celkem

 
Kolikrát denně bys musel(a) s dvacetilitrovým kanystrem dojít pro vodu?

➋  Zjisti informace o rallye Paříž-Dakar. Kudy vedla původní trasa? Kde se jezdí v současné době 
a proč?

➌ Zakroužkuj skutečnosti, které patří k oblasti Sahelu:

dlouhotrvající sucha průmyslové znečištění pravidelné deště

vysoká porodnost nemoci záplavy

pěstování plodin na vývoz ohrožení sarančaty nízký průměrný věk

dobrý přístup ke vzdělání hladomory
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AMERICKÉ REGIONY

Jižní Amerika

➊ Poznej státy podle indicií:

1) rovník, Galapágy, Quito 

2) káva, kokain, Kolumbus 

3) Ohňová země, kovbojové, tango 

4) Amazonie, samba, fotbal 

5) ropa, Salto Angel, Orinoko 

6) Inkové, plošina Nazca, rybolov 

7) měď, guano, Atacama 

➋ Vyškrtni druhy, které nepatří do volné přírody jižní Ameriky:

tapír, nosorožec, tygr, lama, lenochod, koala, kapybara, morče, piraňa, lev, anakonda, bizon, 

nandu, slon, baobab, orchidej, eben, lípa

➌ Jaké důvody mohly vést ke vzniku názvu Ohňová země?

➍ Nakresli, jak si představuješ stolovou horu: 

Pro které pohoří Jižní Ameriky jsou stolové hory typické?

➎  Vyberte si ve dvojicích kterýkoli stát Latinské Ameriky a vyhledejte o něm co nejvíce informací. Za-
jímavosti zpracujte a uspořádejte Konferenci latinskoamerických států, kde každá dvojice představí 
svůj stát a nabídne možnosti, jak se zapojit do mezinárodní spolupráce pro zlepšení ekonomické 
situace celého světadílu.
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OPAKOVÁNÍ

➌  Vybarvi modře státy, ve kterých se domluvíš anglicky.
Zeleně vybarvi oblasti, kde se mluví španělsky.
Oranžově státy (teritoria), kde se mluví francouzsky.

➍  Žlutě vybarvi stát světa s největším počtem obyvatel.
Fialově vybarvi stát světa s největším počtem obyvatel na km2.

➎  Červeně vyznač nejchudší oblasti světa.
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