
Kanada 

Hlavní město: ………………………………………………………. 

Města přes 500 000 obyvatel: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Federace složená z provincií a teritorií: 

 Provincie: 

 Teritoria: 

Většinu území pokrývají j……………….. lesy, sever t………………...  

Na jihu se pěstuje o…………………… 

Těží se zde …………………… (drahý kov), u………………….., 

…………………… (černé zlato), ž…………………….. ruda a 

d…………………. (výroba papíru) 

Státní symbol: ……………………….. list, protože 

…………………………………………………. 

Podnebí: ch……….. a dr……, jazyk: a……………….. a 

f………………………………(Québec) 

 

Je členem Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) 

Rozvinutý multikulturní stát, 2. největší stát světa, 33 milionů 
obyvatel, nejvíce jich žije kolem hranice s USA 
 
 

Spojené státy americké 
 

 Hlavní město: ………………………………. 

 Anglický název: ………………………………………………………..  

 Počet obyvatel (zaokrouhleně): …………………………………………… (3. na světě)  

 Města přes 1 mil. obyvatel:……………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Správní členění: …………………………… států  

 10 států (dle vlastního výběru): …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Co se v USA těží: …………………………………………………………………………………. 

 Co se v USA pěstuje: …………………………………………………………………………… 

Vysvětli pojmy: 

George Washington –  ……………………… 

Donald Trump –  ……………………… 

Yellowstone – ……………………… 

Salt lake – S ……………………… 

Salt lake city –  ……………………… 

McDonald´s –  ……………………… 

Holywood –  ……………………… 

Ford -  ……………………… 

General Motors -  ……………………… 

Chevrolet -  ……………………… 

Cadillac -  ……………………… 

Coca-cola –  ……………………… 

Wal-Mart –  ……………………… 

Hewlet-  ……………………… 

Google –  ……………………… 

Boeing –  ……………………… 

Wheat belt -  ……………………… 

Corn Belt –  ……………………… 

Air Force One –  ……………………… 

Cadillac One –  ……………………… 

Hurikán –  ……………………… 

Grand Canyon –  ……………………… 

Everglades –  ……………………… 

Údolí smrti –   ……………………… 

Disney – Pixar- ……………………… 



Střední Amerika 

Do mapky zakresli názvy států, zakroužkuj ty ostrovní 
 

 

Střední Amerika - obecně 
 Střední Ameriku tvoří pevnina a ostrovy Velké a Malé …………………… 

 Střední Amerika leží v …………………………… podnebném pásu.  

 Na jihu je ponebí    vlhké / suché   , na severu je podnebí      vlhké / suché    

 Na severu rostou zvláštní pichlavé rostliny: ………………………………. 

 Většinu obyvatel tvoří ………………………… a …………………………………. 

 Významnou civilizaci zde vytvořili:       Mayové / Aztékové / Inkové 

 Většinou jsou tyto země      bohaté / chudé              (banánová republika) 

 Pěstuje se zde například ……………………….., ………………………., ………………….. 

Mexiko 

 Hlavní město (počet obyv.): …………………………………………………… 

 Hlavní problém: ……………………………………………………………………… 

 Typická jídla: ………………………, …………………………, …………………… 

 Největší a nejvyspělejší země regionu 

 Člen NAFTA, to je …………………………………………………………………… 

Kuba 

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

 Dlouholetý vůdce se jmenuje:    Fidel Castro / Augusto Pinochet 

 Zakroužkuj, co se zde vyrábí nebo pěstuje: 

Pomeranče, tequilla, rum, doutníky,   

Spoj      Kuba                                   Námořní průplav 

              Jamajka                              Usain Bolt a další slavní atleti 

              Haiti                                   Staré automobily, socialistická země 

              Panama                             Jeden z nejchudších států světa 



 


