
9_zeměpis_7_Jihovýchodní Asie I 

 

Milí zeměpisci, tento týden se seznámíme s učivem Jihovýchodní Asie.  

I. OPAKOVÁNÍ (ústně) 

Pročti si všechna hlavní města Asie.  

II. PRACOVNÍ SEŠIT (písemně) 

Pracovní sešit str. 22, str. 23. 

 

III. NOVÉ UČIVO VYTISKNĚTE A VLEPTE DO SEŠITU či pište na papír a vlepte do sešitu.                      

Přeji příjemný týden.  

 

Vyhledejte si v atlase jmenované státy JV Asie. Co je pro tyty státy charakteristické (viz. mapa – 

poloha, povrch, zemědělství, těžba). Slyšeli jste už o těchto státech?  

 

V. JIHOVÝCHODNÍ    ÁSIE I 

- poloostrov Zadní Indie 

- ropa, zemní plyn 

- tropické deštné lesy: vzácné dřevo (týk, eben, santal) 

- rýže, cukrová třtina, palma olejná, banány 

- Zlatý trojúhelník je oblast Barmy, Thajska a Laosu - výroba opia → heroinu.  

 

MYANMAR (BARMA)  

Neipyijto anglicky Naypyidaw (od 7. 11. 2005) 

- zaostalý 

- buddhisté (chrámy – pagody) 

 

BRUNEJ  

- bohatý sultanát na ostrově Borneo - Kalimantan 

- ropa, zemní plyn 

- nemají daně, islám 

 

THAJSKO  

- království, buddhismus, CR 

  

 

IV. DOMÁCÍ ÚKOL DOMÁCÍ ÚKOL ODEVZDEJTE V RÁMCI KVÍZU V TEAMS Zeměpis 7.6 či pošlete do 
týdne na školní email! jitka.miklasova@zsnivnice.cz Kdo nemá přístup k internetu, píše úkol do sešitu.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Thajsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Laos
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heroin
mailto:jitka.miklasova@zsnivnice.cz


DOMÁCÍ ÚKOL Č. 3: (odpovědi číslujte a pište celou větou) 

1. Co a z čeho je perzián 

2. Jak se nazývá okrouhlý stan z kůže užívaný Mongoly?  

3. Na území Střední Asie se rozkládá velká poušť. Znáš její název a státy, které zasahuje.  

 

II. PRACOVNÍ SEŠIT (písemně – řešení) 

Pracovní sešit str. 22 (do tabulky si napiš na řádek: stát, největší S. Arábie 2,2 mil.km2 a 28,6 mil.ob., 

nejvíce zalidněný Turecko – 781 tis.km2, 81 mil.ob., nejrozvinutější Izrael – 21,6tis.km2, 8,3 mil.ob., 

nejmenší Bahrajn – 665km2, 1,4 mil.ob. a do sloupce: název, hlavní město, rozloha, počet obyvatel).  

Pracovní sešit str. 23 - nápověda 

 Turecko – 80, 8 mil. ob, ČR – 10,6 mil. ob. 

 přesmyčka = hl. m. Turecka 

 Kypr leží ve Středozemním moři 


