
Nový Zéland
- nejvyspělejší stát Oceánie

- krásná, nezničená příroda

- leží směrem na …JV……………… od Austrálie, odděluje je …

Tasmanovo………………………. moře 

- rozkládá se na dvou ostrovech Severní………………………. a. …

Jižní……………………………..

- hlavní město …Wellington……………………………….., ale největším je Auckland (1,3 mil.)

- člen Britského společenství národů, hlavou státu je britská královna Alžběta II……………………….. a úředním jazykem …

angličtina……………………………

- stejně jako Austrálie izolovaný vývoj, proto vývoj neobvyklých živočichů, např. …Kivi……………

- původními obyvateli jsou Maoři 

Hospodářství a život

- většina lidí žije ve městech

- zaměření na potravinářský průmysl

- základem hospodářství je živočišná výroba – chov ovcí

- využívání gejzírů …výroba elektrické

energie……………………………………………………………..

Cvičení 

1/ Který úspěšný film se natáčel na Novém Zélandu? Proč?

…………Pán prstenů………krásná příroda………………………………………………….

2/ Podle atlasu doplňte do mapky názvy ostrovů, moře, průlivu a oceánu  do mapy. 

    Do mapky doplň hlavní a největší město.

3/ Jaké jsou příznaky sopečné činnosti na ostrovech?

…horké prameny, gejzíry, jezera…………………………………………………………

* Co to je?

Uluru… je osamělá hora, přibližně 3 km dlouhá, po obvodu měří více než 12 km,

vyčnívá 350 m vysoko nad středoaustralské pouště.

Pes dingo… je psovitá šelma, jediná šelma nebezpečná člověku a zvířatům volně

žijícím v Austrálii. 

eukalyptus….. je nejrozšířenějším australským stromem. Roste rychle, dorůstá výšky

až 150m. Z listí se lisuje olej, používaný k lékařským účelům. S tímto stromem je

nerozlučně spjat život koaly, která tráví v jeho korunách většinu svého života. 

Emu hnědý  je největší australský pták, byl farmáři pronásledována a zatlačen do pustých oblastí ve vnitrozemí, dokáže běžet 

rychlostí až 50 km/h.

Bumerang  je vrhací zbraň australských domorodců, používaná hlavně při lovu

klokan je nejznámější z australských vačnatců. V Austrálii jich žije více jak 1000 druhů, liší se od sebe velikostí a způsobem 

života. 

geotermální……………… energie získávaná z přírodních zdrojů. Na Novém Zélandu velmi oblíbená, díky časté vulkanické 

činnosti. 
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* Jaké je zaměření zemědělství na  Novém Zélandu? na živočišnou výrobu

Svět ostrovů v oceánu
- označení Oceánie zahrnuje ostrovy a souostroví západní a střední části Tichého oceánu, kromě velkých ostrovů Nového 

Zélandu, členíme ostatní do skupin: 

o Polynésie   –  východní část oceánu, Havajské

ostrovy

o Mikronésie   – západní část oceánu

o Melanésie   – ostrovy ležící nejblíže břehům

Austrálie, druhý největší ostrov světa Nová

Guinea  

- různé druhy ostrovů 

o sopečného původu – př. Havajské .

……………………..

o pevninské……………………….

o korálové…………………………(atoly) 

- tropické podnebí, časté tajfuny

- původní obyvatelé Papuánci

Cvičení 

1/ V atlase najdi Havajské ostrovy.

Jakého jsou původu? ……sopečného…………………………

Jak je vysoká Mauna Loa  …4205 m n.m.……………………………………

2/ Najdi ostrovy na zeměpisné poloze(s.140-141) 109° z.d. 26° j.š. ……Velikonoční ostrovy……………………………………

   Čím jsou známé? sochy moai ( 3,5 m vysoké, i  12 m)…………………………………………………………

3/Atol Bikini byl znám jako americká jaderná střelnice. Dnes je již neobydlený.  

a) Najdi atol a urči v jakém souostroví leží? Marshallovy ostrovy v Tichém 

oceánu……………………………………

b) Proč je dnes atol neobydlen? zamoření 

radioaktivitou………………………………………………………

c) Co je ještě nazváno podle tohoto malého ostrůvku? plavky……………………………

4/ Které z uvedených surovin a produktů mohou pocházet z Austrálie?

Železná ruda          zlato          stříbro tuňáci

Mangan kokos černé uhlí uran

Velryby                     banány sobi vlna 

* Seřaďte uvedená australská města podle jejich zeměpisné polohy od západu k východu. 

Canberra Adelaide Perth Brisbane Sydney Melbourne 
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ZÁPAD                                                                                                                                                                                       VÝCHOD  

* Z následující nabídky vyberte města, která leží v Austrálii. Ostatní škrtněte.

Chicago                                 Darwin        Melbourne Vancover
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Sydney Ottawa Brisbane Soul

Alice Springs Dallas Adelaide Nairobi 
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