
Dokončit  Ameriku – učebnice po str. 69

Učivo je po týdnech.

Napsat zápisy podle zadání.

HLAVNĚ SE STÁLE UČTE PRACOVAT S MAPAMI V ATLASE, KTERÝ KAŽDÝ MÁTE 
JISTĚ DOMA!

Týden do 13.3.

Amerika – Spojené státy americké - USA 

Historie 

- ve vlajce USA je částečně obsažena 
historie 
-  v  roce 1776 se 13 kolonií  na východním pobřeží  osvobodilo od britské nadvlády a vytvořilo
Spojené státy (13 červenobílých pruhů na vlajce) 
- území se postupně rozšiřovalo směrem na západ 
- dnešní USA je federací 50 států (každý má bílou hvězdu na vlajce) 
- 1787 byla přijata proslulá ústava, která zaručuje práva každého jedince 

Základní charakteristika 

- patří k nejvyspělejším a nejmocnějším státům světa 
- jsou čtvrtou největší zemí světa 
- jejich území zahrnuje polární oblasti, rozsáhlá pohoří, pouště, prérie a teplé subtropy 

Amerika – Kanada 

Základní charakteristika 

- Země javorového listu 
- obrovské přírodní bohatství 
- velké rozlohy země jsou zatím téměř nedotčené lidskou činností 

Velká města 

- Toronto, Montreal, Vancouver 

Obyvatelstvo 

- Kanaďané jsou potomky přistěhovalců 
- Anglokanaďané – 60% 
- Frankokanaďané – 30% 

 



Týden do 20.3.

Středoamerický region 

Státy: 

Mexiko, Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika a Panama 

 Charakteristika území 
- území úzké pevninské šíje od Mexika po Jižní Ameriku 
- před příchodem Evropanů zde vzkvétaly staré indiánské kultury – po příchodu Španělů postupně
zanikly 
- dnešní obyvatelstvo tvoří převážně Mestici, ale také potomci původních obyvatel 
- vnitrozemí je hornaté s množstvím sopek 
- v nížinách jsou úrodné půdy 
- většina států je chudá a jejich hospodářství založeno na zemědělství - plodiny: banány, káva, 
cukrová třtina 

Zajímavosti států: 

Guatemala, Belize, Honduras, Salvador a Nikaragua 

- prošly si koloniální nadvládou, chudé rozvojové země 
- závislé na vývozu kávy, banánů a cukru 

Kostarika 
- jeden z nejbohatších států regionu 
- stabilní politický systém 
- vývoz velmi kvalitní kávy a banánů 
- rozvoj cestovního ruchu 

Panama 
- známá díky průplavu, který spojuje Atlantský a Tichý oceán 
- rok otevření 1914 (průplav budovaly Spojené státy) 

Mexiko 
- historii tvořily staré indiánské kultury: Aztékové, Mayové 
- zanechaly mnoho památek, zvyků a tradic 
- oblast kolonizovali Španělé 
- severní oblast Mexika je hornatá a suchá, dokonce pouštní, na jihu území jsou tropické nížiny
Mexického zálivu a poloostrova Yucatan 
- nerostné bohatství: ropa, zemní plyn 
- důležitý cestovní ruch: letovisko Acapulco
Amerika – Ostrovy Karibského moře 

- území Karibiku – Karibského moře 

Velké Antily 



Kuba 
- hlavní město: Havana 
- komunistický režim – představitel Fidel Castro 
- důležité plodiny: cukrová třtina, tabák 

Jamajka 
- hlavní město: Kingston 
- cestovní ruch 

- další státy: Portoriko, Haiti a Dominikánská republika 

 
Bahamské ostrovy a Malé Antily 
- souostroví tvoří tisíce malých sopečných ostrovů 
- většinou závislá území na jiná území (Francie, Nizozemí) 
- důležité plodiny: cukrová třtina, banány 
- pro hospodářství důležitý turistický ruch 

některé státy: Aruba, Barbados, Grenada, Trinidad a Tobago, Kajmanské ostrovy, Martinik, Svatá
Lucie 

Týden do 27.3.

Amerika – Jižní Amerika 

- kontinent můžeme rozdělit na 3 rozsáhlé regiony 
- 1. Andské státy 
- 2. Brazílie a její sousedé 
- 3. země Jižního rohu 

1. Andské státy 

- státy: Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie 
- severní oblast And se rozkládá kolem rovníku 
- v horských údolích se pěstuje káva, cukrová třtina i bavlna 
- v horách je i velké nerostné bohatství: zlato, ropa, měď 
- obyvatelé jsou potomci indiánů a mestici 
- celou oblast často sužuje sopečná činnost

Kolumbie 
- hlavní město: Bogota 
- chudý zemědělský stát 
- v horách se těží – zlato, smaragdy 
- pěstují se orchideje a banány 
- největší problém je nelegální pěstování koky (kokain) a 
marihuany, mafie – obrovské konflikty 

Ekvádor 
- hlavní město: Quito 



- Ekvádor znamená ve španělštině rovník 

Peru 
- hlavní město: Lima 
- území bývalé říše Inků 

Bolívie 
- hlavní město: Sucre, známější La Paz 
- leží vysoko v Andách 
- chladné a suché počasí 
- jedna z nejchudších zemí Jižní Ameriky 

 
2. Brazílie a její sousedé 

- státy: Brazílie, Guyana, Surinam, Francouzská Guyana 

Brazílie 
- největší stát Jižní Ameriky 
- úředním jazykem je portugalština 
- severem protéká řeka Amazonka a pokrývá tropický prales 
- většina obyvatel žije na JV pobřeží a na úrodných plošinách 
- plodiny: káva, cukrová třtina 
- nerostné suroviny: ropa, železo 
- zajímavost: karneval v Riu 

Venezuela 
- hlavní město: Caracas 
- leží mezi Karibským mořem a vlhkými 
horami pokrytými deštným pralesem 
- je jedním z nejbohatších států Jižní 
Ameriky, díky těžbě ropy na SZ území 

Ne severovýchodním pobřeží Jižní Ameriky se rozkládají 3 malé státy, 
bývalé kolonie Holanďanů, Britů, Francouzů. 

Francouzská Guyana je dodnes zámořským územím Francie a není 
samostatným státem. 

3. Země Jižního rohu 

- státy: Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile,Venezuela

Argentina 
- na severu jsou pampy 
- jižní oblasti se jmenuje Patagonie – suchá větrná léta a mrazivé 
zimy 
- dnešní obyvatelé jsou převážně potomky Evropanů 
- plodiny: pšenice, hroznové víno 
- chov dobytka 



Paraguay 
- patří k nejchudším zemím světadílu 

Uruguay  
- zemědělský stát 

Chile  
- nejdelší a nejužší země světa 
- poušť Atacama 

U všech států hraje důležitou roli zemědělství. 



 




