
 

• AUTOR: VĚRA JANSKÁ 

• ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín,  
příspěvková organizace  

• Datum: listopad 2011 

• Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole 

• Číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.2400 

 

 

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 



Anotace 

 Materiál je určen pro 7. ročník, učivo Amerika, (ŠVP). Materiál je 

součástí tematického okruhu: Regiony světa – Amerika, Asie 

 Materiál je součástí tematického okruhu: Regiony světa – Amerika, 

Asie 

 Je určen k výkladu učiva o největším státě Brazílie. 

 Je zde seznámení se základními zeměpisnými údaji této oblasti se 

zaměřením na výklad učiva a zároveň upozornění naněkteré 

zajímavosti Brazílie.  

 Na závěr si žáci krátce zopakují základní údaje. 

 Slouží jako doplněk k učebnici M. Holeček, B. Janský Zeměpis 

světa, Nakladatelství české geografické společnosti, Praha 1996 

 



Rozloha: 8 511 965 km² (5. na světě) 
Hlavní město: Brazília 

Počet obyvatel: 191 908 598 

Jazyk: Portugalština 

Brasília
Brasília


Brazílie je největším a 
nejvýznamnějším státem celého 
kontinentu. Je to průmyslově-
zemědělský stát s obrovským 

nerostným bohatstvím.  



Pěstuje se: káva, sisal a pomeranče, ve sklizni těchto plodin zaujímá 

země 1. místo na světě, rovněž cukrová třtina, maniok, banány, kakao, 

fazole, sója a oříšky kešu.  

Dále se sklízí kukuřice, pšenice, rýže, krmné obilí, brambory, batáty, 

bavlna, palmová jádra, kokosové ořechy, zelenina, podzemnice olejná, 

réva vinná, ananasy, citróny, mango, papája a tabák. 

 Živočišná výroba je zaměřena především na chov skotu, prasat, ovcí, 

koní, koz a drůbeže. Významný je rybolov 



Zemi ročně navštíví na 4 milióny návštěvníků. Rio 

de Janeiro láká turisty světoznámým karnevalem a 

mořskou pláží Copacabana. Dále je známé 

obrovskou sochou Ježíše. 
Copacabana 

sochou Ježíše 

 

 



Území Brazílie tvoří tři velké geomorfologické celky 

 

na severu Guyanská vysočina, kde se také nachází 

nejvyšší hora Brazílie Pico de Neblina která měří  

3 014 metrů 

na západě, jihu a ve středu země je Amazonská 

nížina  

na východě a jihovýchodě rozsáhlá Brazilská 

vysočina.  



 
 
 

 Největší řekou země a celého světa je Amazonka s délkou 7 062 kilometrů. Jak veletok 
na území Brazílie sílí, dokazují údaje o šířce jeho koryta. U Iquitosu v Peru je široké 4 
km, před Manausem 10 km, po soutoku s Río Negrem již 20 km a před ostrovem 
Marajó 80 km.  

 Jih Brazílie odvodňuje veletok Paraná s největším přítokem Paraguay. V celé oblasti je 
velké množství kataraktů a vodopádů, z nichž nejznámějšími jsou vodopády Iguaçu a 
přehrad Represa Itaipú 

 Obrovská přehradní nádrž Represa Sobradinho je na řece São Francisco, která ústí na 
severovýchodě do Atlantského oceánu 

 Na jihu při Atlantském pobřeží jsou lagunová jezera Lagoa dos Patos a Lagoa Mirim. 
 

Amazonka    



 Většina území je pod vlivem tropického, vlhkého a 
teplého podnebí, které se vyznačuje vysokými 
teplotami a značnými srážkami, ty jsou z poloviny 
přinášeny od Atlantského oceánu a z poloviny se 
tvoří výparem. 

 V Brazílii trvá zima od června do srpna, na jihu s 
teplotami mezi 13 - 18 °C. Léto je zde od prosince 
do února, kdy se teplota v Rio de Janeiru dostává 
často i k 40 °C a nespadá pod 30 °C. Od Bahie po 
Maranho jsou teploty po celý rok kolem 28 °C a je 
zde také nižší vlhkost než v Rio de Janeiru. 
Průměrná teplota v Amazonii je 27 °C s vysokou 
vlhkostí. 



 

 

Podél prahů kataraktů pravých přítoků Amazonky vede 

pralesem od východu k západu silnice zvaná 

Transamazonica.  

 



 Amazonské nížině se nachází největší 

enkláva tropického deštného pralesa na 

světě 

 



 Existují názory, že Amazonka byla v 

minulosti, kdy byla Afrika a Jižní Amerika 

jeden kontinent, součástí toku Konga, 

důkazem je podmořský kaňon Konga. 

Amazonka tehdy tekla obráceně a ústila v 

nynějším Guayaquilském zálivu 

Brazílie je jedinou zemí v Americe, kde se 

mluví portugalsky 



opakování 

 Hlavní město Brazílie 

 Nerostné suroviny 

 Pěstuje se  

 

 Amazonka je  

 Povrch tvoří 

 

 Brasília 

 Železná ruda 

 Káva, cukrová třtina, 
bavlník 

 Největší řeka světa 

 Brazilská vysočina a 
Guyanská vysočina 
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