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ANOTACE 

 Materiál je určen pro 7. ročník, učivo o Asii, oblasti Asie, Čína, (ŠVP). 

 Materiál je součástí tematického okruhu: Regiony světa – Amerika, Asie 

 Je určen pro výklad učiva zároveň s vyhledáváním obrázků na 

internetových stránkách. Je určen pro práci s počítačem, atlasem a 

zároveň jako výklad učiva formou prezentace informací.  

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

Nakladatelství české geografické společnosti, Praha 1996 
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ZÁKLADNÍ ZZEMĚPISNÉ ÚDAJE 

 Rozloha: 9 596 960 km² (4. na světě) 

z toho 2,82 % vodní plochy                      

Nejvyšší bod: Mount Everest 

(8 844,43 m n. m.)                                       

Časové pásmo: +8 Obyvatelstvo                   

Počet obyvatel: 1 312 897 300 (1. na světě, 

2006)                                            

Hustota zalidnění: 137 obyv. ob. / km² 

(74. na světě)  
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 Jazyk: mandarínská čínština 

 Náboženství Buddhismus, taoismus,         

konfucianismus, křesťanství, islám 

 Měna: Čínský jüan (CNY) 
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POLOHA 
východní Asii při západním pobřeží Tichého oceánu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n




ZEMĚDĚLSTVÍ  

Zaměstnává 2/3 obyvatel  

Nízká životní úroveň 

 

Hlavní plodiny 

Rýže 

Bavlník 

Pšenice   

Kukuřice 

Čaj 

Proso  

Tabák 

Luštěniny 

 

rýže 

bavlník čajovník 

proso 

 

 

 

 

 
 



NEROSTNÉ SUROVINY 

 Na předním místě ve světě 

 

 Uhlí 

 Železná ruda 

 Cín 

 Barevné kovy 

 Ropa 

 

 Úkol: najdi oblasti těžby v atlase 

 



MĚSTA 

PEKING (BEIJING) 

Náměstí  Nebeského klidu 

Palác Nebeského klidu 

Peking


ŠANGHAJ 

Najdi další velká města Číny a jejich obrázky na internetu 

Šanghaj


ČÍNSKÉ PÍSMO 

běžně užívaný systém písma   

 I love you chinese 

Valentines Day  

Najdi na stánkách google další ukázky čínského písma a číslic 



 Opakování Čína 

1. Jmenuj vždy jedno z povrchu Číny: 

 Pohoří: …………………………………………….. 

 Nížina: …………………………………………….. 

 Plošina: …………………………………………….   

  

 Poušť: …………………………………………….. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  



 2. Čína má …………………….. obyvatel, nejhustěji je 

zalidněna ………………………………… , hlavní město Číny 

je ………………………., 

 největší město Číny je ………………………………….  

  

 3. V Číně se těží 

……………………………………………………………..  

       pěstuje 

…………………………………………………………………… 
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