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Anotace: 
 Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a 

rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 7. ročníku. 

 Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje a vysvětluje učivo  - Světadíly - 

Amerika - Jižní Amerika. 

 Je určen pro předmět zeměpis a ročník sedmý. 

 Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: 

Brinke, J., Baar, V., Kašpar, V., Pollaková, M., Zeměpis pro 6. a 7. ročník 

základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, Fortuna, Praha 2002.  



Sídla 

 V jižní Americe najdeme mnoho velkých a 

moderních měst. 

 Typické zde však jsou velké sociální rozdíly 

mezi obyvateli. 

Sídlo kongresu v Brasílii (hl. město Brazílie) 



Největší sídla Argentiny 

Buenos Aires Córdoba 



Buenos Aires 

 Hlavní a největší město Argentiny 

 Žijí zde přes 3 miliony obyvatel 

 Ústí zde 2 velké řeky Uruguay a Paraná 

 Důležitý přístav 

 Již od roku 1913 zde jezdí metro 

 

 



Córdoba 

 Druhé největší město v Argentině 

 Má přibližně 1 milion obyvatel 

 Letecké centrum Argentiny 



Největší sídla Brazílie 

São Paulo Rio de Janeiro 



São Paulo 

 São Paulo je největší město Brazílie 

 Nejbohatší a největší město celé jižní 

polokoule 

 Patří k desítce největších měst na světě 

 Počet obyvatel přesahuje 10 milionů 

 Název města odkazuje na biblickou 

postavu Pavla z Tarsu 



Rio de Janeiro 

 Druhé největší město v Brazílii 

 Počet obyvatel okolo 6 milionů 

 Konají se zde světoznámé 

karnevaly 

 Zdejší pláže patří k nejznámějším  

na světě (Copacabana) 

 Nad městem se tyčí obrovská 

dominanta, socha Ježíše Krista 

Vykupitele, který shlíží dolů na 

město. 

 



Brasília 

 Brasília je hlavní město Brazílie, zároveň 

je čtvrtým největším v zemi. 

 Žije přibližně 2,6 milionů obyvatel 

 Město bylo vystavěno až v průběhu 50. let 

20. století ve středu Brazílie a slavnostně 

otevřeno v roce 1960. 

 Metro zde jezdí teprve od roku 2001. 

 Město je zařazeno na seznamu UNESCO. 



Další významná sídla kontinentu 

Caracas Bogota 



Santiago de Chile 

 Je hlavním městem státu Chile 

 S aglomerací počet obyvatel přesahuje 7 

milionů 

 V městě žije 40 % veškerého obyvatelstva 

Chile 



Bogotá 

 Bogotá je hlavním a také největším 

městem Kolumbie. 

 Počet obyvatel dosahuje 7 milionů. 

 Město se nachází v pohoří And, a tak leží 

v nadmořské výšce 2600 m n. m. 

 Nachází se zde jak staré čtvrti, tak také 

moderní čtvrti s mrakodrapy, je to 5 

nejlidnatější město v Jižní Americe. 



Caracas 

 Caracas je hlavní a zároveň největší město 

Venezuely. 

 Počet obyvatel se pohybuje okolo 5 milionů. 

 Caracas je typické jihoamerické velkoměsto. 

Má všechny vymoženosti velkoměsta - luxusní 

restaurace a hotely, divadla, muzea, noční bary, 

nákupní centra, a zároveň mnoho problémů - 

chudobu, kriminalitu, znečištění. 
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