
ZEMĚPIS – 6. třída     

                                       týden od 25. 5. do 31. 5. 2020

Zdravím šesťáky!

Předem chválím za vypracovaný kvíz a věřím, že stejně budete pokračovat i dále.

Tento týden pro vás mám pouze poznámky. Neděste se, že je toho tolik, protože text

máte proložený podbarvenými obrázky, které si jen prohlédněte, abyste si trochu 

přiblížili dané oblasti a některé zajímavosti z nich. Poznámky mezi obrázky si, 

prosím, přepište do sešitů.  Pokud si poznámky tisknete, budete je mít i s obrázky. 

Chcete-li se dozvědět ještě další informace o některých státech a zajímavostech v 

nich, můžete se podívat na následující videa: 

https://edu.ceskatelevize.cz/egypt-zeme-pyramid-pousti-a-islamu-
5e441f67d76ace2c451de41d 
https://edu.ceskatelevize.cz/maroko-5e4421dee173fa6cb524a914 

Přeji pohodový týden a hodně sil při práci.
Jitka Matasová
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REGIONY  AFRIKY

1. arabská severní Afrika

2. sahel

3. země Guinejského zálivu a povodí Konga

4. východní Afrika

5. jižní Afrika

– nejchudší státy na světě

– největší podíl negramotných lidí

– možnosti pro rekreaci a poznávání

SEVERNÍ ARABSKÁ AFRIKA

– státy na sever od Sahary při Středozemním moři – MAROKO, ALŽÍRSKO, 

TUNISKO, LIBYE, EGYPT

– obyvatelé - Arabové, vyznávají islám

– pěstování datlí, vinné révy, citrusů

– zavlažování z Nilu

– cestovní ruch

TUNISKO   – hlavní město TUNIS 

– těžba ropy a zemního plynu

– cestovní ruch – přírodní krásy a historické památky (pohoří Atlas, 

 Sahara, Kartágo – starověké město, Tunis)

ruiny Kartága hlavní město Tunis

regiony Afriky



– pomezí Sahary a Tuniska obývají troglodyté (= obyvatelé podzemí)

EGYPT   - hlavní město KÁHIRA

– patří k němu i Sinajský poloostrov (kousek asijské  pevniny)

– většina obyvatel žije v údolí Nilu

– dnes moderní země s dávnou historií

– 90% státu → Sahara a Núbijská poušť

– zemědělství – úroda 3x ročně podél Nilu

– Asuánská přehrada na Nilu – ochrana před povodněmi, zavlažování polí 

podél Nilu

malé město Matmata na jihu Tuniska

Nil

podzemní obydlí



– cestovní ruch – památky starověké egyptské říše (pyramidy, chrámy)

– Suezský průplav – dlouhý 160 km, slouží ke spojení mezi Indickým a  

                                                                                  Atlantským oceánem

SAHEL

= přechodný typ krajiny mezi Saharou a savanou

– velmi suchá oblast

– státy – Západní Sahara, Mauritánie, Mali,

Niger, Čad, Súdán, Jižní Súdán

– převaha pastevectví

Gíza Luxor

Suezský průplav

Nil



– pouštní kočovníci (Tuaregové)

– primitivní zemědělství, těžba nerostných surovin

– nejchudší oblast Afriky

– rychlý růst počtu obyvatel => nedostatek vody a půdy => spory, místní 

občanské války

– polovina obyvatel je negramotná a nakažená virem HIV

MALI – hlavní město BAMAKO

– polovina rozlohy → poušť Sahara

– jedna z nejchudších zemí světa

– řeky Senegal a Niger

– stavby z hlíny (město Timbuktu)

 

SÚDÁN – hlavní město CHARTÚM

      -    patří k nejchudším státům světa

– chov dobytka, velbloudů

město Timbuktu

Tuaregové
území ve středozápadní
části Sahary obývané 
Tuaregy



– voda z Nilu → zavlažování plantáží – pěstování bavlníku, kukuřice, 

pšenice, cukrové třtiny

– největší světový výrobce arabské gumy (z pryskyřice akácie) →  

v potravinářství  při výrobě cukrovinek (žvýkaček) a zmrzlin   

      

akácie

arabská guma


