
Zeměpis pro 7.ročník 

23.3. 

Dobrý den, začneme probírat nový světadíl – Asii. 

Vyhledejte si v atlase světa na str.80 světadíl Asie a přečtěte si text. 

V tabulce Světadíly v číslech na str.144 zjistěte, na kterém místě je Asie  z hlediska rozlohy. 

 

Vezměte si 2.díl učebnice, najděte str.4, budete pracovat s mapou. 

Vyhledejte: 

-rovník, obratník Raka, severní polární kruh 

-okolní oceány a moře, také zálivy a průlivy 

-Suezský průplav, Rudé moře, Mrtvé moře, Sinajský poloostrov 

 

Asie je součástí kontinentu Eurasie. Hranici Asie a Evropy tvoří:  

pohoří Ural, řeka Emba, západní pobřeží Kaspického moře,  

Kumo-manyčská sníženina, Azovské moře, Kerčký průliv,  

Černé moře, úžina Bospor, Marmarské moře, úžina Dardanely – podtržené pojmy si vyhledejte v mapě. 

 

Na str.6 je odstavec: „Do obrysové mapky zaznačte“. Vy nebudete zaznačovat, ale vyhledávat v mapě vše po pojem 

Ománský záliv. 

 

Zápis si přepište do sešitu. 

 

                                     ASIE 

 

-rozloha 44,4 mil km2 – největší světadíl 

-většina světadílu se rozkládá na severní a východní polokouli 

-je součástí kontinentu Eurasie 

 

-Asii od Afriky odděluje – Suezský průplav a Rudé moře 

-Asii od Ameriky odděluje – Beringův průliv a Tichý oceán 

-Asii od Austrálie a Oceánie oddělují hlubokooceánské příkopy od Kamčatky po jižní Filipíny 

-hranici Asie a Evropy tvoří: pohoří Ural, řeka Emba, západní pobřeží Kaspického moře,  

Kumo-manyčská sníženina, Azovské moře, Kerčký průliv,  

Černé moře, úžina Bospor, Marmarské moře, úžina Dardanely 



Pojmy, které se naučíte ukázat na mapě: nemusíte si je přepisovat, jsou v učebnici na str.6 (některé jsem vynechala) 

-rovník, obratník Raka, severní polární kruh 

-oceány: Severní ledový, Tichý, Indický 

-moře: Kaspické, Černé, Středozemní, Mrtvé, Rudé, Arabské, Jihočínské, Ochotské, Žluté, Japonské, Beringovo, 

Východočínské, Karské, Laptěvů, Východosibiřské 

-poloostrovy: Malá Asie, Arabský, Přední Indie, Zadní Indie, Malajský, Korejský, Kamčatka, Čukotský, Tajmyr 

-ostrovy:Cejlon, Sumatra, Jáva, Kalimantan (Borneo), Honšú, Kjúšú, Šikoku, Hokkaidó 

-souostroví: Velké a Malé Sundy 

-Beringův průliv, Suezský průplav 

-zálivy: Perský, Bengálský, Adenský a Ománský 

 

25.3. 

Procvičujte si stále orientaci na mapě Asie (moře, oceány, zálivy, průlivy, ostrovy..) 

 

Vyhledejte další pojmy, které se týkají povrchu Asie: 

-Tibetská plošina, pohoří Himáláj, Ťan – šan, Pamír, Kavkaz 

Středosibiřská vysočina, Západosibiřská rovina,  

Indoganžská nížina a Mezopotámská nížina 

-pouště: Rub al-Chálí, Gobi, Kyzylkum a Karakum 

 

Zápis si přepište do sešitu. 

 

                            POVRCH ASIE 

 

- nejvyšší vrchol Mt.Everest (8 848 m n.m.) v pohoří Himáláj –nejvyšší místo na Zemi 

- Mrtvé moře (-400 m n.m.) - nejníže položené místo na Zemi 

 

Povrch:  

Tibetská plošina, pohoří Himáláj, Ťan – šan, Pamír, Kavkaz 

Středosibiřská vysočina, Západosibiřská rovina,  

Indoganžská nížina a Mezopotámská nížina 

pouště: Rub al-Chálí, Gobi, Kyzylkum a Karakum 

 

 



 


