
 
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

Pracovní list 
Předmět: Zeměpis 

Ročník: 7. 

Opakování vzdělávacího celku:  Amerika 
 

OBYVATELSTVO AMERIKY 

Původními obyvateli Ameriky jsou I………………..…….. a 

E…………………………, kteří se sem dostali přes Beringovu úžinu 

z A……………… a patří ke ………………………………rase. Z Evropy přišli 

kolonialisté …………………rasy a z Afriky byli 

přivezeni………………..……………,  kteří zde pracovali na plantážích 

jako…………………………... V Americe se tak setkáme se všemi lidskými 

rasami (obrázek ukazuje míšení ras na přechodné). Nejrozšířenějším náboženství 

v Americe je K…………………………………..., které zde nahradilo původní 

přírodní náboženství Indiánů.  

Amerika není příliš hustě zalidněný kontinent, ale díky urbanizaci (stěhování lidí 

do měst) se zde vytvořila obrovská mnohamilionová města jako například: New 

York (USA), Ciudad de México (……………………………), Buenos Aires 

(…………………………………), São Paulo a Rio de Janeiro 

(……………………………………) patří k největším městům světa.  

Hustota osídlení (doplň pomocí atlasu str. 20-21): 

a) Které oblasti jsou zalidněny hustě? 

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

b) Které oblasti jsou zalidněny řídce? 

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

Jaký je důvod? .................................................................................................................................................... 

Na americkém kontinentu se nemluví jenom anglicky (doplň text pomocí atlasu na str. 18). L……………………… Amerika je 

označení pro země amerického kontinentu nacházející se jižně od USA, ve kterých se nemluví 

a…………………………………………., ale mluví se……………………………………………….. (Argentina, Mexiko, 

Peru, Chile atd.) a …………………………………………………………..(Brazílie). Díky kolonizaci je Kanada dvojjazyčná, 

kromě angličtiny se zde ještě mluví i f…………………………………………… 

 

1. Odkud přichází do Ameriky její původní obyvatelé – Indiáni?  

2. Napiš alespoň 3 indiánské říše.  

3. Jak se jmenovali germánští bojovníci, kteří připlouvali již před více než 1000lety do Severní a Jižní Ameriky?  

4. Jak se jmenoval muž, který je považován za skutečného objevitele Ameriky? Jaké byl národnosti?  

5. Ve kterém roce byla Amerika objevena? 

6. Odkud a proč byli do Ameriky přiváženi černoši?  

7. Co všechno bylo z Ameriky přivezeno do Evropy? (alespoň tři věci)  

8. Kterými jazyky se mluví v Severní Americe?  

9. Kterými jazyky se mluví v Jižní Americe?  

10. Kromě indiánů patří mezi původní obyvatele Ameriky ještě ..................?  

11. Co se pěstuje na plantážích? (alespoň tři věci)  

12. Které náboženství převládá v Americe?  

 

Vyber správnou odpověď:  

1. Mulat je míšenec:   a) bělocha - indiána  

b) bělocha – černocha  

c) černocha – indiána  

 

2. Mestic je míšenec:  a) bělocha - indiána   

b) bělocha – černocha  

c) černocha – indiána 
 

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě.  

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 


