Amerika

Severní Amerika

…………….. největší kontinent po Eurasii

Pobřežní členitost

Rozdělení:

Největší poloostrovy (5): …………………………………………………………………..

Podle jazyka: Latinská Amerika (mluví se španělsky a portugalsky) a Angloamerika

Největší ostrovy (4): ……………………………………………………………………………..

(mluví se …………………………. a ……………………………………..)
Podle přírodních podmínek: Severní, Střední a Jižní Amerika
Mezi Severní a Střední Amerikou leží …………………………………..šíje

Zálivy (3):. …………………………………………………………………………………………….
Okrajová moře (5):………………………………………………………………………………..

Mezi Střední a Jižní Amerikou leží …………………………………….šíje
Amerika je od Antarktidy oddělena ………………………………. průlivem a od Asie
………………….. průlivem. Na západě ji omývá ……………………………… oceán, na
východě ……………………… oceán a na severu ……………….. oceán.
Původní obyvatelé - …………………………………………, přišli z …………………………………...
První Evropané v Americe - ………………………………… kolem roku …………………………

Povrch
Povrch stoupá od ………………………….. k ……………………………………
Pohoří: …………………………….. a ………………………………….
Nejvyšší vrchol: ……………………………………………….. (…………………….. m n. m.)
Nížiny okolo ……………………….

Novodobý objevitel Ameriky - ………………………………………………. v roce ……………..
Dnešní obyvatelé převážně – potomci ……………………… a ……………………………………..
Krajní body:


Sever:



Jih:



Východ:



Západ:

Vodstvo
Nejvýznamnější řeka: …………………………………………
Další řeky: Miss…………., Yu……….., Mac…………., Řeka sv. ……………….., Col…………..
Velká jezera: ………………………………………………………………………………………………….
Na pomezí mezi ……………… a ………………………. Největší soustava jezer na světě.
Velké solné jezero (u něj město Salt Lake City)zimní olympijské hry v roce ………..

Podnebí
Sever Kanady + Aljaška - ………………… pás

Grónsko

Jih Kanady a sever a střed USA - ……………………….. pás



Nej…………………………… ostrov světa

Jih USA - ………………………………………….. pás



Patří



Obyvatelé jsou převážně ………………………………………………….



Živí se a/ rybolovem



Vyber:

Biota



Inuitská slova používaná i v češtině: …………………………………………….

Tundra – severní Kanada + Aljaška



Obyvatelné je pouze……………………………………………………………………..



Hlavní město: ………………………………………………………………………………..



Velikost v porovnání s ČR: ………………………………………………………………



Počet obyvatel: ……………………………………………………………………………….

Nejsušší oblast: …………………………………..

Nejvlhčí oblast:………………………………

Západní pobřeží chladnější a sušší než východní kvůli…………………………………………

…………. (=step) – střed USA – pěstování obilí, bizoni
Pouště: …………………………….., …………………………. (Las …………… - město v …………….)
Kalifornie – tvrdolisté lesy – podobné klima jako ve a/ Středomoří b/ Švédsku
Florida – vlhké bažiny a mokřiny (národní park Ever…………………)

a/ Dánsku

b/USA

b/ těžbou ropy

hornatá/nížinatá země;

c/Kanadě

c/zemědělstvím
polární/tropické klima

Do mapy zakresli:


Hlavní město

Velehory – horské pustiny



Nejvyšší vrchol

Obyvatelstvo



80°severní šířky

Počet obyvatel:…………………………………..
Převažují potomci ………………………………… a ………………………………………..
Mulat - ……………................., Mestic - ………………………………… Zambo- ……………..
Inuité (= ……………………………………) a Indiáni pouze na severu Kanady a Aljašce
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