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Pokyny
➢ Pracovní list obsahuje úkoly pro vypracování s využitím nabídnutých zdrojů. Obsahuje i
volitelné úkoly (nejsou povinné).
➢ Při zavírání dokumentu se zobrazí text „uložit změny?“ Vždy vyber „uložit“, jinak se tvé
zapsané odpovědi neuloží.
➢ Vyplněný dokument na závěr ulož kliknutím na „Soubor“ a „Ulož jako…“. Do názvu doplň své
jméno a příjmení.

➢ Uložený dokument pošli svému učiteli.

Návod pro vyplnění

Vymezení regionu
1. JAR, 2. Madagaskar, 3. Namibie, Angola, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Svazijsko, Leshoto

Úkol č. 1

➢ Dokážeš s využitím nabídnuté mapy, digitálního atlasu a uvedených textů vypátrat názvy států regionu?
Podle čísel je dopiš do tabulky pod mapou a potom čísla doplň k mapě.
1. Dračí hory - Střelkový mys - mys Dobré naděje - řeka Orange
2. ostrovní stát - lemuři
3. poušť Namib - západní pobřeží omývá Atlantský oceán

4. vrchol Morro do Mocco - pramen řeky Okavango
5. pramen řeky Zambezi - Viktoriiny vodopády - vodní nádrž Kariba
6. vnitrozemský stát - řeky Zambezi a Limpopo tvoří část hranice státu
7. poušť Kalahari - delta řeky Okavango - řeka Limpopo tvoří část hranice
8. vnitrozemský stát sousedící s Mosambikem a Jihoafrickou republikou
9. vnitrozemský stát, jehož jediným sousedem je Jihoafrická republika
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Přírodní podmínky
Úkol č. 2

➢ S využitím map digitálního atlasu urči pravdivá tvrzení. Označ symbolem(pravda) nebo x
(nepravda). Nepravdivá tvrzení škrtni a jinou barvou napiš správně.

Pravdivost

1. Většina území regionu pokrývají savany a suché stepi, pouště a polopouště.

Vegetační pásma

2. V regionu převažuje tropické vlhké podnebí.

3. Nejvyšším pohořím regionu jsou Dračí hory, jejichž vrcholy přesahují 3000 m n.m.
Podnebí
.

4. V Dračích horách pramení řeka Orange, která protéká regionem směrem na západ a
ústí do Indického oceánu.
5. Poště Namib a Kalahari se rozprostírají kolem obratníku Kozoroha.

Povrch

Volitelný úkol
6. Nejdeštivější oblastí regionu je západní pobřeží ostrova Madagaskar.

Srážky

Přírodní podmínky
Úkol č. 3

➢ Prohlédni si video “Zambie: Po stopách Emila Holuba” (prvních šest minut).
➢ Svoji pozornost si ověř v kvízových otázkách.

1. Jak se jmenoval skotský
misionář a cestovatel, který v
roce 1855 objevil vodopády na
řece Zambezi a pojmenoval je
podle britské panovnice?

2. Viktoriiny
vodopády leží na
hranici mezi státy:

3. Jaký je název
vodopádů v místním
domorodém jazyce?

4. V kombinaci
výšky a šířky jsou
Viktoriiny vodopády:

5. Na březích Zambezi
narazila výprava Emila
Holuba na velké tlupy:

Adam Livingstone

Zambií a Botswanou

Hřmící dým

nevětší na planetě

goril

Ken Livingstone

Zambií a Zimbabwe

Ratatutu

2. nevětší na
planetě

orangutanů

David Livingstone

Zimbabwe a
Botswanou

Dýmový hrom

3. nevětší na
planetě

pavijánů

Jak se ti dařilo? Napiš počet správných odpovědí (na první pokus):

Viktoriiny vodopády, Dračí hory, delta řeky Okavango
Úkol č. 4
Volitelný úkol

➢ Vyber si dvě ze tří nabídnutých zajímavostí a za pomoci uvedených zdrojů napiš odpovědi na otázky.
➢ Další zajímavost a odpověď na otázku je volitelným úkolem.

Viktoriiny vodopády byly v roce 1989 zapsány na seznam světového přírodního
dědictví UNESCO. Kdo jako první vytvořil mapu těchto vodopádů a jako první naspal o
nich samostatnou publikaci?

Horský masiv Dračích hor dosahuje délky 1000 km a vrcholky přesahují 3000 metrů. Ve
videu v části mezi 9:45 – 11:00 najdeš odpověď na to, podle čeho toto pohoří
pojmenovali Búrové. (Kdo byli Búrové?). Odpověď napiš.

Největší vnitrozemská delta na Zemi. V období dešťů (leden, únor) spadne v Angolské
vysočině velké množství srážek, které řeka Okavango odvádí do jinak vyprahlé oblasti
pouště. Do které?

Viktoriiny vodopády

Dračí hory

Delta řeky Okavango

Hospodářství
Úkol č. 5

➢ Region je bohatý na nerostné suroviny a v některých státech tvoří těžba
nerostných surovin důležitou součást hospodářství. Uveď alespoň tři příklady
nerostů, těžených v regionu jižní Afrika. Který nerost se těží ve většině států
regionu?
Těžba
nerostných
surovin

Úkol č. 6

➢ V jižní části regionu je významná produkce některých subtropických plodin.
Vyhledej v zemědělské mapě a uveď dva příklady.
Nápověda
Zemědělská
mapa

Volitelný úkol

➢ S využitím hospodářské mapy porovnej vyspělost hospodářství států regionu
(podle hrubého domácího produktu). Které dva státy mají nejvýkonnější
ekonomiku?
Hospodářská
mapa

Obyvatelstvo
Úkol č. 7

➢ Většina obyvatel regionu jsou černoši. Avšak téměř 1/3 populace regionu
tvoří obyvatelé europoidní rasy, potomci kolonizátorů. Které evropské
mocnosti ovládaly území regionu začátkem minulého století?
Kolonizace Afriky

Volitelný úkol

➢ Porovnej úřední jazyky států regionu. Ve kterých státech se stal jazyk
kolonizátorů úředním jazykem. Označ je.
Úřední jazyky

JAR, Madagaskar, Namibie, Angola, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Svazijsko, Lesotho

Obyvatelstvo
Úkol č. 8

➢ Dokážeš určit, kdo jsou Malgaši, Zulové a kdo Křováci (Sanové)?

Původní obyvatelé jižní Afriky.
Byli však zatlačeni bantuskými
kmeny a později i bělochy do
nejpustších oblastí Namibie a
Botswany. V současné době žije
v jižní Africe kolem 50 000
křováků.

Etnická skupina žijící na
ostrově Madagaskar, mající
předky jak z afrických, tak i
asijských populací.

Africký národ, který má přibližně
10 milionů příslušníků. Většina
žije na území Jihoafrické republiky
(1/5 jejich obyvatel) a menší
skupiny žijí např. v Tanzanii,
Malawi nebo Zimbabwe.
Vyznávají křesťanství nebo
původní domorodé náboženství.

Srovnání vybraných států
Úkol č. 9

➢ S využitím nabídnutých map porovnej vybrané státy regionu podle uvedených kritérií. Odpověď označ.

Jihoafrická
republika

Botswana

Angola

Madagaskar

Lidské rasy

Většina obyvatel jsou černoši.

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

mapa

Náboženství

Vedle tradičního náboženství vyznává
významná část obyvatel křesťanství.

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

mapa

Více než 40% obyvatel žije s méně než 1,9
Amerického dolaru na den (to je zhruba 40
Kč).

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

nízká/střední
/vysoká

nízká/střední
/vysoká

nízká/střední
/vysoká

nízká/střední/
vysoká

mapa

Chudoba

mapa

Životní
úroveň

Životní úroveň podle indexu lidského rozvoje
(HDI).

Těžba

Těžba diamantů.

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

mapa

Doprava

Větší část území státu má moderní dopravu.

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

mapa

Cestovní
ruch

Na území státu je alespoň jedna památka
UNESCO.

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

mapa
text

Školní
docházka

Doplň průměrný počet let školní docházky
(zaokrouhleno na celá čísla).

mapa

Společné znaky zemí jižní Afriky
Úkol č. 10

➢ Dokážeš na základě získaných znalostí o regionu určit, co mají země jižní Afriky společného? Označ
symbolem(ano, je společný znak) nebo x (není společným znakem).

většina území regionu je hornatá
úmoří jednoho oceánu
převažuje suché tropické podnebí
křesťanství
národní parky, ochrana přírody

těžba nerostných surovin
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Volitelný
úkol

➢ Dokážeš přijít na další společné znaky? Napiš:

vysoká životní úroveň

Doplňovačka
V Jihoafrické republice byla až do roku 1994 uplatňována politika rasové segregace (oddělování, rozdělování). Projevovala se např.
zákazem vstupu černošského obyvatelstva do kin, restaurací, nemocnic, škol a podobných zařízení určených bělochům.

Volitelný úkol

➢ Jak se označuje jedním slovem politika rasové segregace? Najdeš v tajence doplňovačky. Dopiš
do rámečků vždy první písmeno požadovaného slova. Tečky značí další písmena.

1. Úřední jazyk většiny států regionu jižní Afrika.

1

2. Jedno z hlavních měst Jihoafrické republiky.
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3. Syndrom získané selhání imunity. Region jižní Afriky je touto nemocí
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zasažen nejvíce na světě (mapa).
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4. Nerostná surovina těžená u pobřeží Guinejského zálivu.

5. Jezero u severních hranic Zambie.
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6. Hlavní město Zimbabwe.
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7. Národní park v Namibii.
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8. Oceán, omývající východní břehy regionu jižní Afrika.
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9. Nejvyšší pohoří regionu jižní Afrika.
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Procvičování
Procvičování na stránkách Seterra:

A. Státy

B. Hlavní města

Pozn. Do regionu jižní Afrika nejsou na stránkách Seterra zahrnuty státy: Angola, Zambie, Zimbabwe a Madagaskar.

➢ Napiš svůj nejlepší výsledek v %:

Jméno, příjmení, třída:

Hodnocení učitelem

Návod (1. část)
Klikni na záložku nástroje (1) a vyber nástroj „Vyplnit a podepsat“ (2). Přepni do režimu „Text“ (3) a do rámečku (4) napiš nějaké slovo.
Pokud chceš text odstranit, klikni na symbol koše.

1
2

3
4
Přepnutím na jinou funkci nástroje vyzkoušej také napsat do rámečku (4) křížek, zaškrtnutí, kroužek, čáru, tečku a vyzkoušej změnit barvu.

Návod (2. část)
V pracovním listu narazíš na kulatá tlačítka, která ti otevřou internetový prohlížeč s textem, obrázkem, videem. Je potřeba mít
otevřený nástroj pro výběr textu a obrázků – symbol šipky (5). Černá lišta se ti zobrazí, pokud kurzor posuneš do dolní částí
obrazovky a kliknutím na symbol šipky přepneš do režimu výběr textu a obrázků.

5
Klikni na tlačítko Google (6) a otevře se ti internetový prohlížeč se stránkou pro vyhledávání. Ostatní tlačítka ti otevřou zdroj na
internetu

6
Digitální atlas:
atlas.mapy.cz

Pokud budeš potřebovat znovu psát, označ v nástroji pro psaní v horní liště (7) z nabídky potřebnou funkci .

7
Zpět na pokyny

2

2
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