
Datum: 6.9 

 

  Pravidla zápisu pro žáky: 

-                   červené a zelené pojmy si v sešitu podtrhávám barevně podle pravítka 

-                   každou hodinu si napíšu datum 

-                   než píšu nový nadpis, vynechám řádek 

-          zelené pojmy musím umět vysvětlit 

-          tučně napsané musím mít čitelně zapsáno v sešitu 

-         tímto typem písma je nasáno rozšiřující učivo 

ZEMĚPIS JAKO VĚDA 

 Zeměpis = geografie- z řečtiny a znamená popis Země 

- je to věda studující přírodu, lidskou společnost a jejich vzájemné vztahy 
 

 

Jak pracovat s mapou a atlasem 

Úkol : Mám najít pojem, který vůbec neznám. Pan učitel zadá  

„ najděte v mapě Báb al-Mandáb a řekněte mi o co se jedná“? 

Jak na to ??? 

→  návod: 1.pokud nevím co pojem znamená najdu jej v rejstříku, který je na  

konci atlasu od strany 150, rejstřík je abecedně řazen od A do Z 

2. zde je napsáno co ten pojem znamená – například  město, řeka, hora apod. a na které mapě   

a její části se nachází  

3. podle návodu najdu tu správnou mapu a místo v ní 

Řešení: 

podle rejstříku zjistím, že se jedná o průliv 

je v mapě na straně 107, mapové pole D 9 

nalistuji tuto mapu a hledám v části mapy označených písmenem D a číslem 9 a zde tento  

průliv najdu  

Takto postupujeme a hledáme vždy, pamatujte si, že při vyhledávání používáme vždy co  



nejpodrobnější mapy, které v atlase jsou!    

 

     HODNĚ ŠTĚSTÍ!!! 

 

Datum:  

 

Otázky a úkoly ke kapitole: 

 

Báb al Mandáb je ………….., který se nachází mezi kontinenty …………………  

a ………………… a najdeme ho v mapě atlasu na straně ……………… v části 

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

Co v mapě znamená Aachen (Cáchy) 66 C 4? ……………………………………………... 

Kde najdeme Vanuatu a o co se jedná?……………………………………………………… 

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

Co znamená Šamorín 65 E,F 7? 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Kde najdeme Moskvu,  a co to může být? 

………………………………………………………………………………………………… 

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

Ve kterém oceánu se nachází severní pól? 

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

Najdi v mapě Kamčatku, a napiš, o co se jedná. 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 


