
VÝCHODNÍ  AFRIKA 

Nemáte učebnice, proto si mé zápisky znovu jen opište nebo vytiskněte a zjistěte si 

informace na internetu nebo z mapy Afriky.  Pokud náhodou máte sourozence nebo 

kamaráda v 7. třídě, tak si půjčete  jeho učebnici . str. 20 až 22 a  prohlédněte si obrázky. 

Vše si ukazujte na mapě. 

Východní Afrika je území na východě, je ohraničené Etiopskou vysočinou na severu, 

rozvodím  Konga na západě, 100 j.š. na jihu a ……………………oceánem. 

Povrch je …………………………, v pohoří Východoafrická vysočina leží nejvyšší hora 

Afriky………………………………s nadmořskou výškou…………………m. 

V západní části se táhnou příkopové propadliny se sopkami a jezery. 

Leží zde dvě největší africká jezera …………………………………a ………………………………………….. 

Ponebí:   teplé – střídání období sucha a dešťů, ve vysokých horách je chladněji.  

Převládají savany se stády dobytka. Je zde rozšířená moucha tse-tse (přenáší spavou 

nemoc) a kobylky a sarančata, které často ničí úrodu. 

Obyvatelstvo:  národnostně velmi pestré, jsou tam časté kmenové války (Rwanda 1995-96) 

V Etiopii – převládá křesťanská kultura, je tam mnoho archeologických nalezišť s nálezy 

předchůdců člověka  

Ve Východní Africe se nachází mnoho významných národních parků: (vypiš je, str.21) 

............................................................................................................................. ................ 

Státy Východní Afriky Jsou: (vypiš 9 států,  ukaž na mapě) 

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

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

Ve Východní Africe se nacházejí nejvyšší pohoří světadílu. Žijí zde pastevci i lovci 

zvěře,rybáři i bohatí pěstitelé bavlníku. Je tu bohatství divoké zvěře i jedinečné národní 

parky. Mezi  obyvateli často dochází ke kmenovým válkám. 

Mezi nejchudší země patří Etiopie a Somálsko, které často spoléhají na humanitární 

mezinárodní pomoc. 

Zadej do vyhledávače  - obrázky – Východní Afrika nebo konkrétní názvy států a, pokud to 

umíš (kopírovat obrázek,pak vložit nebo Ctrl V), tak si něco – krajinu, černošské 

obyvatelstvo, divoká zvířata apod.  stáhni do výpisků a pak mi je pošli. 



 

 

 

Učili jsme se o jednotlivých částech Afriky  - napiš do mapky, o které části se jedná 

nebo piš př. žlutá – Východní Afrika atd. 

 



 


