
  ZEMĚPIS – 6. třída       
                                     

týden od 1. 6. do 5. 6. 2020

Zdravím šesťáky! 

Ke Dni dětí vám všem přeji hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a úspěchy při práci. 

Na tento týden pro vás mám pouze poznámky ze zemí Guinejského zálivu a povodí

Konga opět proložené obrázky a  zajímavostmi z jednotlivých států. Opište si jen 

text do sešitů (podbarvený text si přečtěte) nebo si vytiskněte celé poznámky i s 

obrázky a podbarveným textem. 

Používejte atlas Afriky - obecně zeměpisnou mapu, politickou mapu, mapu 

zemědělství a těžby surovin a najděte si v ní jednotlivé oblasti a státy, které do nich 

patří.

Některá místa této oblasti můžete shlédnout na následujících videích:

https://edu.ceskatelevize.cz/kamerun-5e4421dae173fa6cb524a8d2 

https://edu.ceskatelevize.cz/ghana-5e441a18f2ae77328d0a6824 

https://edu.ceskatelevize.cz/narodni-park-v-stredoafricke-republice-

5e442210e173fa6cb524aa24  

                   Přeji hodně úspěchů a pohodový týden.

                                                                    Jitka Matasová
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Země Guinejského zálivu a povodí Konga

– horké vlhké podnebí, hojné srážky od oceánu

– těží se dřevo z tropických

deštných lesů  => plochy se

přeměňují v plantáže, na

kterých se pěstuje kakaovník,

kávovník, palma kokosová a

olejná, banánovník a

kaučukovník

– na polích se pěstují batáty, maniok, rýže

a zelenina
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– tropické ovoce poskytují chlebovníky, mangovníky, 

melounovníky (papája) a avokádo

– pěstuje se i koření (hřebíček, muškátový oříšek)

– největší světoví vývozci kávy

– nerostné suroviny (ropa, zemní plyn, zlato, diamanty, 

fosfáty)

– v povodí Konga žijí Pygmejové – původní obyvatelé 

Afriky (dorůstají do výšky 150 cm)

Nigérie – hlavní město Abuja

– největší země při Guinejském zálivu

– nejlidnatější země Afriky a sedmá na světě

– řeka Niger 
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– lidé se živí zemědělstvím -  na plantážích pěstují palmu

olejnou, kaučukovník, kakaovník

– těžba ropy (6. místo na světě)

– díky vývozu ropy, kaučuku, kakaa a

podzemnice olejné se řadí mezi nejbohatší

africké země

– peníze investují do vzdělávání a zdravotní péče

– podél delty řeky Niger žijí komáři,

kteří přenášejí malárii 

Senegal – hlavní město Dakar

– v Dakaru končila Rallye Dakar,

která se ale od roku 2009 jezdí už

v Jižní Americe

– vyváží ryby a bavlnu

– těží fosfáty (k výrobě hnojiv)
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