
       ZEMĚPIS – 6. třída       
                                     

týden od 8. 6. do 12. 6. 2020

Zdravím šesťáky! 

Tento týden pro vás mám poznámky z východní Afriky opět proložené obrázky a  

zajímavostmi z jednotlivých států. Opište si jen text do sešitů (podbarvený text stačí 

přečíst – kdo chce, může opsat) nebo si vytiskněte celé poznámky i s obrázky. Kromě 

poznámek vás čeká ještě opakování ze severní arabské Afriky a Sahelu formou 

kvízu, na který máte odkaz zde. Nezapomeňte odeslat nejpozději do 15. 6. 2020. 

Hodnocení:

      10  -  9 bodů …............Výborně, je vidět, že znáš.................. 15  - 13 bodů
       8  –  7 bodů ….... Chválím, ale něco málo Ti ještě uteklo...... 12 – 10 bodů
       6  -   4 bodů …... Dobrý výsledek, ale ještě to něco chce......   9  -  6 bodů
       3   -  2 body … Nic moc, vše si raději ještě jednou zopakuj...   5  -  3 body
       1   -  0 bodů …........ Slabé, věnuj tomu více času! …............   2  -  0 bodů

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 v následujících videích:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/202323234400007-tanzanie-africka-

safari/titulky 

https://edu.ceskatelevize.cz/safari-v-tanzanii-5e442228e173fa6cb524aa50 

https://edu.ceskatelevize.cz/etiopie-zivot-lidi-na-venkove-5e44220de173fa6cb524aa04 

https://edu.ceskatelevize.cz/tsamajove-primitivni-kmen-v-etiopii-5e441a60f2ae77328d0a6b8a 

https://edu.ceskatelevize.cz/priroda-a-lide-madagaskaru-5e441f5fd76ace2c451de3a4 

                   Přeji hodně úspěchů a pohodový týden.

                                                                    Jitka Matasová
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VÝCHODNÍ AFRIKA

– státy podél pobřeží Indického

oceánu + ostrovní státy 

Madagaskar, Mauricius,

Komory, Seychely

– převážně hornatá

– příkopové propadliny => na

jejich okraji jsou činné sopky

– jezera – zdroj obživy

j. Viktoriino (Ukerewe) – 

největší v Africe (2. na Zemi)

j. Tanganika – nejhlubší v   

         Africe 1 470 m (2. na Zemi)

– savany – stáda divoce žijících zvířat (sloni, žirafy, lvi, zebry a nosorožci) →

chráněna v národních parcích (NP Serengeti, Nairobi, …) => turistika je 

zdrojem příjmů 

– pěstování cukrové třtiny, manioku, obilnin, agáve (z jejich listů se získává 

sisal (textilní vlákno) → šňůry, provazy), kávovníku,

čajovníku

banánovníku, tabáku

– těžba mědi, cínu, zlata, stříbra, diamantů, soli

– chudé země, kmenové války, hodně obyvatel postiženo nemocí AIDS

agáve

tabák

třtinové plantáže na 
Madagaskaru

cukrová třtina



Keňa – hlavní město Nairobi

– hospodářsky nejrozvinutější země východní Afriky

– podél jezera – pěstování pšenice, kukuřice, kávovníku, čajovníku

– cestovní ruch

Tanzanie – hlavní město Dar es Salaam

– název Tanzanie je složeninou slov Tanganika a Zanzibar

– národní park Serengeti, přírodní rezervace Ngorongoro => 

nejnavštěvovanější země Afriky

– na hranicích s Keňou – Kilimandžáro

– největší světový výrobce vláken

sisal

– + ostrov Zanzibar – vyšší životní úroveň, pěstování koření (hřebíček, 

vanilka, skořice, muškátový oříšek, pepř)

Madagaskar – hlavní město Antananarivo

– ostrovní stát na jihovýchod od Afriky

– endemické druhy (žijí jen v jedné

oblasti) – lemur kata, fosa

kráter Ngorongoro - největší neporušená 
sopečná kaldera na světě 

sisalové vlákno výrobky ze sisalu

pláně NP Serengeti

fosa

muškátový oříšek
vanilka pepřovník skořice hřebíček

lemur kata


