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Milí zeměpisci, tento týden se zatouláme do Východní Asie.  

 

I. OPAKOVÁNÍ (ústně) 

Nejprve si zopakujte všechna hlavní města Asie, která už máme probraná.  

 

II. PRACOVNÍ SEŠIT (písemně) 

Pracovní sešit str. 30, 31, 32, 33. 

 

III. NOVÉ UČIVO přepište do sešitu. 

 

Vyhledejte si v atlase probírané státy. Co je pro tyty státy charakteristické (viz. mapa – poloha, povrch, 

zemědělství). Slyšeli jste už o těchto státech?  

VI. VÝCHODNÍ ASIE I. 

 

zemědělství: prasata, drůbež, rybolov, na J – rýže, batáty, cukrová třtina, čaj, tabák, bavlník 

 

ČÍNA  

- komunismus 

- 4 největší stát, nejlidnatější (1,4 mld.)  

- rychlý rozvoj ekonomiky 

- vodní elektrárny: Tři soutěsky na Jang – c´- tiang  

- 1997 připojen Hong Kong (VB), 1999 Macao (Portugalsko) 

- Peking – Zakázané město (sídlo císaře), Čínská Velká zeď  

- mechanické hodiny, železný pluh, papír, porcelán, kompas, akupunktura 

autonomní oblast TIBET -1950 obsazen, lámaismus: v čele dalajláma (v exilu) 

 

SEVERNÍ KOREA  

- komunismus, totalita, jaderné zbraně  
- hranice s J. Koreou 38 rovnoběžka (silně hlídaná, dodnes neuznávají) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hongkong
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/Macao


IV. DOMÁCÍ ÚKOL DOMÁCÍ ÚKOL ODEVZDEJTE V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Zeměpis 7.9 či pošlete do 
týdne na školní email! jitka.miklasova@zsnivnice.cz Kdo nemá přístup k internetu, píše úkol do sešitu.  

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 6: (odpovědi číslujte a pište celou větou) 

1. Chrám Angkor vat naleznu ve státě?  

2. Bambusové lešení, budovy, klobouky charakterizuje komunistický stát?  

3. Napiš nejvyšší horu a výšku Austrálie a Oceánie. 

 

II. PRACOVNÍ SEŠIT (písemně – řešení) 

Pracovní sešit str. 30 

TABULKA: napiš na řádek: stát, největší, nejvíce zalidněný Čína, 1,4 mld. ob, 9,6 mil. km2, nejrozvinutější 

Japonsko 127 mil. ob., 378tis. km2, nejmenší Taiwan 23,5 mil. ob., 36tis. km2 a do sloupce: název, hlavní 

město, rozloha, počet obyvatel).  

Pracovní sešit str. 31 

Počet obyvatel ČR: 10, 6 mil., počet obyv. Mongolsko 3,3mil. 

kočovné pastevectví 

Přesmyčka: hlavní město Jižní Korey a Taiwan 

Pracovní sešit str. 32 – 33 

Počet obyvatel ČR: 10, 6 mil., počet obyv. Čína 1,4 mld. 

sousední státy s Čínou – Myanmar, Pákistán, Afghánistán, Tádžikistán, Kazachstán, Laos 

k Číně nepatří Jáva 

města: Šanghaj, Hongkong, Nanning 
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