
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Zeměpis 

Ročník: sedmý 

Opakování vzdělávacího celku: Střední a Jižní Amerika 

 

Jakožto  obchodník jsem se vydal na obchodní cestu z Evropy do Střední a Jižní Ameriky. Cestou letadlem jsem 

přeletěl největší ostrov v Karibském moři ……………, v souostroví ………………………………………, a přistál v 

hlavním městě největšího a nejvyspělejšího státu Střední Ameriky …..………………………. Zde jsem podepsal 

kontrakt na dovoz ………………… a ………………………………………., které se těží v oblasti Mexického zálivu. 

Ale množství nakoupené suroviny bylo nedostatečné,  proto jsem se vydal dojednat ještě další kontrakt do státu 

……………………………… na severu jihoamerického kontinentu. Protože jsem nikdy nebyl v rovníkové oblasti, 

rozhodl jsem se na čas odložit obchodní záležitosti a věnovat se turistice. V hlavním městě Venezuely 

………………………… jsem nasedl na letadlo a odletěl do přístavu Belém ve státě …………………………, který je 

světovým vývozcem …………………, plodiny k přípravě lahodného, aromatického, černého nápoje. Nalodil jsem se 

na  pohodlnou loď a vydal se do ústí největší řeky světa …………………………….. Pluli jsme proti proudu řeky 

krásnou krajinou …………………………………………………., které pokrývají velké území Jižní Ameriky. Ale ani 

zde jsem nezapomněl na svého obchodního ducha a nakoupil ……………………., které se v těchto pralesích těží. 

V přístavu ………………………., kam jsme s naší lodí dopluli, jsem změnil dopravní  prostředek. Letadlem jsem 

nejprve letěl do hlavního města Peru ……………………… Odtud pak na jihovýchod přes nejvyšší pohoří Jižní 

Ameriky …………………………… s nejvyšší horou ……………………………….., která je vysoká …………..…... 

metrů. 

Když jsem opustil hory, přeletěl jsem …………………………………….nížinu a přistál v hlavním městě Argentiny 

……………………………………..…….. Krásný byl pohled z výšky na řeku ………………………., ústící do zálivu 

…………………………………. v …………………………… oceánu. V Argentině, která je světovou obilnicí, jsem  

nakoupil ……………………………, pěstovanou ve stepích, kterým se v Jižní Americe říká ………………… Odtud 

jsem odletěl do největšího města Brazílie………………… …………………………… na pobřeží Atlantského oceánu. 

Měl jsem zde za úkol  nakoupit ………………. pro masný průmysl, protože Brazílie je jedním z největších 

chovatelů na světě. Moje obchodní cesta po Střední a Jižní Americe skončila a já jsem odletěl spokojený z dobře 

vykonané práce zpět do Evropy. 

 

 



 Další materiály k tématu najdete v učebnici a sešitě 


