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Předmět: Matematika 
Třída : 7. C 
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Období: 25.5. –  7.6.2020 

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz  

 

Poměr 

Chválím vás. Poradili jste si s poměrem skvěle. Ještě jednou uvádím příklad na rozdělení celku podle 

poměru. Přepište si vzorový příklad do školního sešitu. 

Př. Karel, Lenka a Pepa si mají rozdělit částku 1 200 Kč v poměru 1 : 2 : 3. 

Sečteme počet stejných dílů v poměru.  1 + 2 + 3 = 6 

Celkem potřebujeme částku rozdělit na 6 rovných dílů.  1 200 : 6 = 200 Kč 

K : L : P = 1 : 2 : 3 

Každému nyní přidělím část podle jeho poměru. 

Karel  1 . 200 = 200 Kč 

Lenka 2 . 200 = 400 Kč  

Pepa 3 . 200 = 600 Kč  

 

Vše máte ještě jednou vysvětleno v učebnici str. 89-90. Následně si vypracujte do školního sešitu celá 

cvičení 1, 2, 3 ze str. 90. 

Dále si vypracujte slovní úlohy A18, A19, A20 v PS ze strany 154. 

Soustava souřadnic 

Než se posuneme v poměru dále. Je potřeba si připomenout soustavu souřadnic a zakreslování bodů 

do soustavy. Určitě jste probírali na 1. stupni, ale pro zopakování posílám odkaz na video, kde je 

zakreslení znova vysvětleno. Doporučuji si k videu vzít školní sešit a vše si zkusit sám narýsovat.  

https://www.youtube.com/watch?v=6bvLmbPlJYM 

Po připomenutí si vypracuj v PS str.157 a ze strany 158 cv A5 a A6. 

Vše opět vyfoť a pošli emailem. Při nejasnostech neváhej a napiš. 

DĚJEPIS 

Třída: 7.ABC 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 25.5.-7.6.  

Email: Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=6bvLmbPlJYM
mailto:Michaela.Schanilcova@zsgvodnany.cz
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Ahoj, 

doporučuji rozdělit si práci. První týden si opište Renesanci a humanismus (obrázky máte ilustrační, ty 

obkreslovat nemusíte  ) a další týden Zámořské objevy (tam máte práci, kterou byste mi měli 

poslat. Vše najdete v textu o Zámořských objevech). Přidala jsem vám tam i odkazy na prezentace, 

kdybyste měli chuť se na ně podívat. Obě témata naleznete na mém profilu, stejně jako toto. 

Renesance a humanismus 

Renesance – umělecký styl, obnova antické kultury a vzdělanosti. 

Humanismus – důraz na lidský rozum, schopnosti a vlastnosti člověka. 

Architektura: budovy stavěny do šířky, ploché stropy, arkády (sloupy spojené oblouky nesoucí 

balkon). 

Arkády na zámku v Jindřichově Hradci 

 

 

 

Letohrádek královny Anny (též pod názvem Belveder) v zahradě Pražského hradu 
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Šlechtické zámky: Velké Losiny, Jindřichův Hradec, Litomyšl, Telč, Opočno 

 

 

Opočno                                                                                 Litomyšl 

 

 

Kamenné měšťanské domy: Třeboň, Telč, Slavonice 

Třeboň                                                     Telč 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Výtvarné umění: První použití perspektivy, zachycení krajiny, portréty panovníků, bohatých měšťanů, 

náměty z řecké a římské mytologie, nahé lidské tělo. 

 

Leonardo da Vinci – Mona Lisa 

 

 

Michelangelo Buonarroti - David 

http://www.visittrebon.cz/img/113b.jpg
https://www.vysocina.eu/images/stories/temata/Barokni_Vysocina/telc_namesti.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg
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Vzdělanost: Kladen důraz na všestranné zájmy člověka. Nejznámějším renesančním vzdělancem byl 

Leonardo da Vinci (malíř, architekt, vědec, vynálezce, anatom). 

Renesanční vzdělanci ovládali latinu, řečtinu a hebrejštinu (mohli tak číst starověké texty). 

Astronomie – Mikoláš Koperník jako první objevil, že Země obíhá kolem Slunce.  

Literatura: Giovanni Bocaccio (Dekameron), William Shakespeare (Romeo a Julie). 

K šíření literárních děl přispěl vynález knihtisku. Knihy už se nemusely opisovat.  

Francouzská tiskárna kolem r. 1500 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'David'_by_Michelangelo_JBU0001.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg
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Český překlad Bible – Bible kralická. 

Hudba: Vícehlasé skladby, dvorské kapely, oblíbeným hudebním nástrojem byla loutna. 

 

Ukázka renesanční hudby s vyobrazenými nástroji 

https://www.youtube.com/watch?v=9ym2n3jihHY&list=PL27rHEWSnQg5IN1z629_ykr-ugs28CUy5 

 

Zámořské objevy 

1453 – Turci dobyli Konstantinopol a přerušili tak hedvábnou stezku do Asie. Evropané tak začali 

hledat novou cestu do Asie (pomohl jim lepší kompas a dokonalejší lodě-karaka, karavela).  

Bartolomeu Dias – portugalský mořeplavec, který chtěl obeplout Afriku a dostat se do Indie. Dostal se 

jen na jižní cíp Afriky-mys Dobré naděje r. 1488. 

Vasco da Gama – portugalský mořeplavec, který doplul kolem Afriky do Indie r. 1498. 

Portugalci ovládli námořní obchod na východoafrickém a indickém pobřeží. 

Kryštof Kolumbus – Ital ve službách Španělska. Věřil, že Země je kulatá a proto plul do Indie na západ. 

V srpnu 1492 vyplul na cestu se 3 loděma – Santa Maria, Pinta, Nina. Doplul na ostrov, který 

pojmenovali Hispaniola. Věřil, že doplul od Indie a proto místní obyvatelstvo pojmenoval indiáni. Až 

další mořeplavec Amerigo Vespucci zjistil, že je to nový kontinent.  

Fernao Magalhaes – portugalský mořeplavec. R. 1519 se vydal na cestu kolem světa. Plul na západ. 

Na Filipínách ho zabili domorodci. Z 5 lodí a 234 mužů se roku 1522 zpět do Španělska vrátila 1 loď a 

19 námořníků.  

Francis Drake – anglický námořník a pirát. Okrádal španělské a portugalské lodě.  

Vasco de Balboa – jako první Evropan překročil Panamskou šíji. 

Důsledky objevů 

Změnila se mapa světa. Evropané začali zakládat kolonie (levná pracovní síla, levné suroviny). Do 

Evropy se dostaly nové plodiny-brambory, rajčata, kukuřice, fazole, kakao, bavlna, kaučuk, tabák … 

Pro těžkou práci začali Evropané dovážet do Ameriky otroky z Afriky. 

V době objevů zaniklo také mnoho indiánských civilizaci kvůli vyvražďování a nemocem (Inkové, 

Mayové, Aztékové).  

Aztékové – 1521 Hernando Cortés – během dvou let vyvrátili jejich říši. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ym2n3jihHY&list=PL27rHEWSnQg5IN1z629_ykr-ugs28CUy5
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Inkové – 1533  Francisco Pizarro s 200 vojáky dobyl jejich říši. 

Na zámořské objevy se můžete podívat na prezentaci zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=8yn929svKWg&list=PLs8T-

WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=30 

a na indiánské civilizace zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=NN9UDg6SYXo&list=PLs8T-

WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=31 

 

Vyplňte prosím, tento text a pošlete mi ho (můžete psát jen odpovědi pod čísla, např. 1a, b, 2 Itálie, 

Anglie… 

Zámořské objevy 

1. Bartolomeo Dias byl a)španělský  b)portugalský  c)italský  mořeplavec. Chtěl obeplout a) 

Afriku  b) Asii  c) Austrálii a doplout do a) Číny b) Ruska  c) Indie 

2. O deset let později roku 1498 doplul do I____________  okolo A____________  Portugalec 

V___________ de G___________. 

3. Kryštof Kolumbus byl původem z I___________. Věřil, že Země je _____________. Proto 

zvolil cestu na ____________ místo na východ, aby doplul do Indie. V říjnu roku__________ 

doplul na nový kontinent. Peníze na plavbu mu dali Šp_____________. Plul se _______ 

loděma. 

4. Protože se domníval, že doplul do Indie, obyvatelstvo pojmenoval____________________. 

5. Výprava Fernao de Magalhaes jako první obeplula ______________. Jeho samotného zabili 

na Filipínách domorodci. Zpět do Portugalska se dostali a) všichni  b) většina  c) jen jedna loď 

a 19 námořníků 

6. Francis Drake byl anglický námořník a pirát ve službách anglické královny A__________. 

Přepadával š___________ lodě a většinu kořisti odevzdával královně. 

7. Amerigo Vespucci jako první zjistil, že Kolumbus objevil ___________  a jméno dostala po 

něm. 

8. Původními civilizacemi ve střední a jižní Americe byly I__________________, 

M____________ a A______________. 

9. Zámořské objevy změnily světa. Evropané začali zakládat kolonie a dovážet nové, dosud 

neznámé plodiny. Napiš alespoň 3. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yn929svKWg&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=8yn929svKWg&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=NN9UDg6SYXo&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=NN9UDg6SYXo&list=PLs8T-WHZWgDVYCARd17rP5uQVmlnHwrjQ&index=31
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Třída: 7.ABC 
Předmět: Anglický jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období: 25.5. – 8.6..2020 
Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
Unit 3/B – minulý čas průběhový 
  
Na začátku opakování a procvičování angličtiny se podívej: 
youtube: Anglické gramatické časy - minulý čas průběhový a prostý, Past Simple Tense - Song 
  
  
Opakování: Učebnice str. 34 – přeložit rozhovor mezi reportérem a Johnem do češtiny 
Procvičování: minulého času průběhového – PS str. 25/3 poslech CD a nakreslit, co dělal Joe 
a jeho rodina včera v 7 hodin 
PS str.25/5 – napiš věty o sobě, co jsi dělal/a v sobotu v 10 ráno 
Překlad textu: učebnice str. 41 - The Earth 
  
Pošli uložené úkoly emailem, blíží se konečné hodnocení, hodnocení ovlivní i zasílání úkolů. 
Pokud budeš potřebovat radu, kontaktuj mě, společně úkol vyřešíme. 

 

Zadání domácí práce – 25. 5. 2020 do 7. 6. 2020 

Nj 7. ABC 

Zasílejte pouze vyplněné opakovací testy. 

Hallo Jungen und Mädchen! 

I dnes začneme nejprve opakováním. 

1. PS 33 – zopakovat všechna slovíčka a PS 30 mluvnici, v učebnici str. 40 ústně hru. Potom 

vypracujte opakovací test v PS 31–32 a pošlete mi ho. 

2. Zopakujte si školní potřeby rodu mužského (většinou psací potřeby). Člen je důležitý, označuje 

rod, který nebývá shodný s češtinou. Pak si modře do slovníčku opište: der Klebstoff [klépštof] = 

lepidlo, der Tisch [tchyš] = stůl, der Kalender [kchalendr] = kalendář, der Ball = míč, der Stuhl 

[štúl] = židle, der Marker [márkr] = zvýrazňovač. 

Procvičujte ústně i písemně jako minule. 

3. Červeně budeme psát jména rodu ženského (opět do slovníčku).  

die Tasche [tchaše] = taška, die Schultasche [šultchaše] = aktovka, die Federtasche [fédrtchaše] 

= penál, die Schere [šére] = nůžky, die Kassette [kchasete]= kazeta, die CD [cédé] = CD, die Tafel 

[tcháfl] = tabule, die Kreide [krajde] = křída, die Lampe =lampa, die Landkarte = mapa die Kappe 

[kchape] = kšiltovka, die Tür [tchýr] = dveře 

Par procvičujte jako u rodu mužského ústně. 

V učebnici str. 42 přečtěte a přeložte v tabulce 1. a 2. sloupec. 
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V PS 34/1, 2 – pracuj jen s těmi slovy, která jsme probrali. 

Neodesílejte. 

4. V dalším týdnu si zopakujte všechna nová slova a zeleně si pište do slovníčku jména rodu 

středního. 

das Heft = sešit, das Buch = knížka, das Bild = obraz, das Lineal = pravítko, das Mäppchen 

[mepchn] = penál, das Spiel [špíl] = hra, das Handy = mobil, das Auto, das Fenster [fenstr] = 

okno 

V učebnici str. 42 v tabulce čtěte a překládejte. V PS 34/1, 2 dokončete a vypracujte cv. 3, 4. 

5. Wie heißt das auf Deutsch? Jak se to řekne německy? 

Wie heißt das auf Tschechisch? Jak se to řekne česky?  

= tyto vazby opsat do slovníčku a procvičit v PS 35/6. V učebnici str. 44 ukazuj na obrázky v cv. 6 

a pojmenuj, př. das Heft, die Tafel… 

Můžeš tvořit i věty, př. Die Tafel ist schwarz. 

 

Viel Erfolg! 

 

Eure  Deutschlehrerin 

 

Třída: 7. ABC 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 25.5. 2020 do 7.6. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

PODKMEN: VZDUŠNICOVCI (Trachea ta) 

Třída Hmyzu.  

Z hlediska evolučního jedena z nejúspěšnějších tříd živých organismů a zároveň nepočetnějších (75% všech 
živých organismů). 

Několik kontrolních otázek. 

Tělo hmyzu se skládá ze segmentů (článků) HLAVA, HRUĎ a ZADEČEK. 

1/ Jaké orgány najdeme na hlavě? 

2/ jaký druh ústního ústrojí má:  MOUHA 

    SARANČE 

    OVÁD BZUČIVÝ 

mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz
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    MOTÝL 

3/ Z kolika tělních článků se skládá hruď hmyzu. Jak se nazývají jednotlivé hrudní články a co na nich najdeme? 

4/Jaký typ nohy mají tyto druhy hmyzu  KRTONOŽKA 

      VEŠ 

      SARANČE 

      NOSOROŽÍK 

      MASAŘKA 

      KUDLANKA 

POTÁPNÍK 

5/ Cévní soustava druh a složení 

6/ Dýchací soustava druh dýchací soustavy a stavba. 

7/ Jakou barvu krve (krvomízy) má hmyz a proč? 

8/ Smyslové ústrojí hmyzu, k čemu jednotlivé orgány slouží. 

9/ Jak se liší rozmnožování hmyzu s proměnou dokonalou a nedokonalou?  

10/ Napiš mi příklady řádů hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou. 

Nový úkol:  

Třídu hmyzu členíme do 29 řádů. O všech nemusíme něco znát. Ale s některými se často setkáváme. Některé 
řády jsou velmi důležité pro život na Zemi. Proto si do sešitu zapiš hlavní znaky a zástupce těchto řádů hmyzu. 
Rybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, vši, stejnokřídlí, ploštice, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy a motýli. 

 

Pošli emailem vypracované otázky. V případě nejasnosti napiš. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Třída: 7. ABC 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 25. 5. 2020 do 7. 6. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo: 

 Výpočet tlaku 

Úkoly: 

 Cvičení a příklady (viz můj profil – „Účinky síly“): 
o str. 48 / úloha 239 
o str. 48 / úloha 241 
o str. 48 / úloha 242 
o str. 48 / úloha 245 
o str. 49 / úloha 247 
o str. 49 / úloha 248 
o str. 49 / úloha 250 
o str. 49 / úloha 251 
o str. 49 / úloha 252 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

Třída: 7.C 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Zadání platí pro období: 25. 5. – 8. 6. 2020 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Email pro odeslání prací: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

MLUVNICE 

Protože jsme v rámci samostudia jednotlivě zopakovali všechny základní (Po, Př) a rozvíjející (Pt, Pk, 
Pu, D) větné členy, bude nás nyní čekat užití všech těchto dovedností v praxi. V následujícím období 
byste měli prostudovat všechny své poznámky k větným členům a na jejich základě kompletně 
rozebrat níže uvedené věty. Ve škole jsme členy určovali pomocí grafu „pavouka“, nebo přímo do 
věty. Vy si nyní můžete vybrat způsob, který je vám příjemnější. 

Oba druhy rozboru pro připomenutí: 

Př.: Má sestra si večer dala čerstvý chléb se sýrem. 

         základní skladební dvojice 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan
https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/DusanJuzek/Cviceni-a-priklady/F7/cp2_ucinky-sily.pdf
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Má sestra si večer  dala  čerstvý  chléb  se sýrem. 

 

 

sestra Po = si dala Přs 

   má       chléb Koho, co? Pt 4.p 

  Jaká sestra? Pks   večer              

       Kdy? Puč 

         čerstvý  se sýrem 

         Jaký? Pks Jaký? Pkn 

 

1. Co dělala? Dala si. Př slovesný 

2. Kdo si dal? Sestra. Po vyjádřený 

3. Jaká, čí sestra? Má. Pk shodný (2.p: mé sestry, 4.p: mou sestru) 

4. Koho, co si dala? Chléb. Pt ve 4. pádě 

5. Kdy si ho dala? Večer. Puč 

6. Jaký chléb? Čerstvý. Pk shodný (2.p: čerstvého chleba, 4.p: čerstvý chléb) 

7. Jaký chléb? Se sýrem. Pk neshodný (2.p: chleba se sýrem, 4.p: chléb se sýrem, 6.p: chlebu se 
sýrem, …) 

Odkazy k zopakování a procvičení: 

Souhrnné opakování větných členů zde: https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU 

Rozbor ve větě: https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4 

Rozbor v grafu: https://www.youtube.com/watch?v=WzcJz8moWNI 

 

Úkol k odevzdání – Určete ve větách všechny větné členy. Vyberte si způsob rozboru, který je vám 
příjemnější. Úkol odešlete ke kontrole nejpozději do 6. 6. 2020. 

1. Na slunné pasece je postavená roubená myslivna. 

2. V hlubokých lesích za naší chatou rostly jedlé houby. 

3. Děti ze školky nadšeně sledovaly loutkové představení. 

4. Své rozhodnutí nám maminka oznámila po obědě. 

5. Z vlaku zaujatě sledoval pole s rozkvetlou řepkou. 

6. Sousedův pes ležel na verandě pod dřevěným stolem. 

7. Za soumraku se řada zvířat vydává na lov. 

8. Na lístky do kina si Marek vydělal peníze úplně sám. 

9. V rychlíku si sedl na poslední volné místo u dveří. 

https://www.youtube.com/watch?v=cL78fuDsXCU
https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4
https://www.youtube.com/watch?v=WzcJz8moWNI
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10. Kachlová kamna v rohu sálu byla nebezpečně žhavá. 

 

Procvičování s vyhodnocením: 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-obecne 

 

Třída: 7.ABC (skupina  4Aj7) 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková  

Zadání platí pro období: 25.5.-7.6.  

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 

 

1) Watch the video Learn English with the Big Ben Theory using the following link. / 

Podívejte se na video Learn English with the Big Ben Theory z odkazu níže. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA 

 

2) Choose any three  expressions from the video and write sentences using them, the 

sentences should be in different tenses. / Vyberte z videa jakékoli tři spojení a 

vytvořte tři věty s vybranými výrazy. Vytvořte každou větu v jiném čase. 

 

3) Write your opinion in the video (Did you like it / enjoy it? Why yes / Why not?) / 

Napište vlastní názor na video (Líbilo se. Proč? / Nelíbilo se. Proč ne?) 

 

 

4) Do you watch any English series with or without subtitles? If yes, which ones? / 

Díváte se na nějaké anglické seriály v původním znění / s titulky? 

 

5)  Expression future – revision. / Opakování vyjádření budoucnosti 

Read the following messages between Tim and his 2friends; Susan and Edward. Then answer 

the questions. /Přečtete si vzkazy odpovězte otázky níže. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry Christmas Everybody  

I am so excited about Christmas. 

I am travelling next weekend with my family to 

spend Christmas holiday in Paris. My dad bought us 

the tickets yesterday. Today my mom and I prepared 

all the luggage and went shopping for some new 

clothes. We got the visas this morning. 

Tell me what are you going to do? 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-obecne
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA
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Tim:  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susan:  

 

                           

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward:  

 

 

Which of the three friends has a prepared plan for the future? Which has only a decision 

made before but not planned ? Which made a decision now? / Který ze třech přáttel má plan 

pro budoucnost? Kdo udělal rozhodnutí bez plánování? Kdo udělal nyní rozhodnutí? 

 

 

Předmět : Zeměpis 

 

 

 

Merry Christmas to you too, Tim.  

I am so happy that Christmas is so soon. 

My family and I have decided on a couple of things.  

My dad said we are going to spend Christmas in my 

hometown with grandpa and grandma. My mom also 

said she is going to look for some gifts to buy for 

them.  

Unlike you, I haven’t prepared any of my bags yet . I 

am going to do that tomorrow morning.  

 

What???!! Christmas is on the weekend? 

I didn’t know that!! 

Mmm, I guess I will just stay home and watch some T.V 
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Vyučující : Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Učivo pro období od  25.5. do 7.6. 2020 

 

Zápis do sešitu: 

Jižní Asie 

poloha – poloostrov Pření Asie 

povrch – sever – Himálaj 

                 střed – Indoganžská nížina 

                  jih -  Dekanská plošina, Západní a Východní Ghát 

 

podnebí – monzunové  

podnebné pásy – jih – tropický 

                                sever – subtropický 

srážky – severozápad – málo srážek – poušť Thár 

               podhůří Himálaj – velké množství srážek  

               důvod: letní (deštivé) monzuny naráží na Himálaj + tání sněhu v  

               Himálaji = jaro a léto povodně 

řeky – Indus, Ganga, Brahmaputra  

mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz
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obyvatelstvo – velká hustota osídlení  

                            velká porodnost 

náboženství – hinduismus, islám, budhismus 

jazyky – hindština, angličtina   

 

Státy jižní Asie 

Indie  

 

počet obyvatel – 1.377 miliardy = 2 místo na světě (Čína) 

hodně mladých lidí – důvod – vysoká porodnost + vysoká úmrtnost 

hospodářství – průměrný stát s velkou budoucností 

průmysl – těžební – černé uhlí, železná ruda 

                   strojírenský a textilní 

zemědělství – Indoganžská nížina – velmi úrodná 

                         plodiny: a) pro vlastní spotřebu – rýže, pšenice, kukuřice,  

                                                                                     luštěniny  

                                          b) na vývoz – čaj bavlník, juta 

                      kráva – posvátné zvíře (hinduismus) = nejvíce na světě – ale     
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                      nevyužívají 

  

města – hlavní - Nové Dilíí 

               Kalkata, Madrás, Bombaj 

  

ostatní státy jižní Asie – Pákistán 

                                            Bangladéš 

                                            Nepál 

                                             Bhútán 

                                             Srí Lanka 

                                             Maledivy     

 

Jihozápadní Asie 
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povrch: pohoří – Taurus, Velký Kavkaz, Zagros, Iránská vysočina, Hindúkuš 

               nížina – Mezopotámská 

podnebí: subtropické až tropické 

                 málo srážek = pouště 

řeky: vádí = vyschlá koryta řek 

          Eufrat, Tigris – využití – zavlažování 

 

Obyvatelstvo:  Arabové, Peršané, Turci, Židé (Izrael) 

 

                           Arabové a Židé – velké problém = války 

                           vysoká porodnost, převládá městské osídlení    

zemědělství: kočovné pastevectví 

průmysl: těžba ropy = velké rozdíly mezi státy 
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a) státy s ropou = bohaté 

b) státy bez ropy = chudé 

 

Státy jihozápadní Asie 

Izrael 

 

židovský stát – vznik 1947 = konflikty s ostatními arabskými státy 

tajná služba – Mosad – jedna z nejlepších na světě 

 

sever – subtropy = úrodný 

jih – pouště 

 Mrtvé moře 

 

vyspělý a bohatý stát  

průmysl: strojírenský – zbraně  
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                 elektrotechnický – zbraňové systémy 

                 broušení diamantů 

plodiny: citrusy a olovy 

města: Tel Aviv a Jeruzalém 

 

Turecko 

 

část leží v Asii a menší část v Evropě 

průmysl: těžební – chrom 

plodiny: pšenice, kukuřice, bavlník 

chov: skotu a ovcí 

města: hlavní – Ankara 

              největší – Istanbul 

 

další státy jihozápadní Asie:  Sýrie 

                                                    Jordánsko 
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                                                    Libanon 

                                                    Kypr 

Vše si opět najdi v atlasu, prohlédni obrázky v učebnici strana 44 – 50. 

Pošli mi odpověď na otázky:  3 strana 47 a 4 strana 50 na můj mail. 

 


