Zeměpis – 6. ročník
27. 4. – 30. 4. 2020
- list č. 2 – Poloha a povrh Afriky - viz níže
Tento týden bychom začali polohou a povrchem Afriky. Při samostudiu bezpodmínečně
POUŽÍVEJTE ATLAS. Pojmy, které jsou kurzívou, jsou důležité pro orientaci na mapě.
Jak se vrátíme do školy, budou tyto pojmy zkoušené. Úkol na odeslání ke kontrole tentokrát
nemáte.
Do 3. května máte termín pro odevzdání projektu: MŮJ BIOM. Platí pro ty, co úkol ještě
neodevzdali. Od některých mi ještě chybí ke kontrole pracovní list – Afrika č. 1. Prosím,
pošlete, ať příští týden začínáme bez „nedodělků“. Děkuji za Vaši spolupráci.

Kobzová Ladislava

2.
AFRIKA
-

Jediný kontinent, kde byly nalezeny pozůstatky prvního přímého předchůdce člověka
– KOLÉBKA LIDSTVA
Málo členité pobřeží s malým množstvím ostrovů
Prochází rovník i poledník, 4 časová pásma
PRACUJ S ATLASEM – FYZICKÁ MAPA AFRIKY

Poloha:
-

Těsně přiléhá k Asii i k Evropě
Na západě je od Evropy oddělena Gibraltarskou úžinou - průlivem (14 km) a
Středozemním mořem.
Od Asie – uměle vybudovaným Suezským průplavem
Severní část světadílu – Sahara – největší poušť světa

Vymezení Afriky: (pracovat s atlasem, umět ukázat na mapě)
Středozemní moře, Suezský průplav, Rudé moře, průliv Báb al Mandab, Adenský záliv,
Indický oceán, Mosambický průliv, Atlantský oceán, Guinejský záliv, Atlantský oceán,
Gibraltarský průliv – úžina.
Povrch:
-

-

Vzhled ovlivněn pohybem litosférických desek (vyhaslé, činné sopky, zdvihy a
poklesy zemských ker a zemětřesení)
Východní část Afriky – příkopové propadliny – systém příkopů se táhne v délce téměř
6 400 km. Jeho vznik spadá do období před 20 miliony lety.
Západní a střední část Afriky – vlivem dlouhotrvajícího zvětrávání (působení vody,
větru a organismů) způsobilo zarovnání povrchu – velké množství náhorních plošin a
pánví
Somálský poloostrov

Velký Atlas, Malý Atlas, Tassili, Tibesti, Adamauské pohoří, Etiopská vysočina,
Východoafrická vysočina, Dračí hory, Sůdánská vysočina, Kilimandžáro - Uhuru 5 895 m n.
m.
Čadská pánev, Konžská pánev,

