
Zeměpis 6 – pracovní listy 

Obyvatelstvo – část 3. – kulturní znaky    Z 18  jméno:   

Pracuj s vlastními vědomostmi a internetem.  
Otázky označené  jsou určené k zamyšlení, odpověď nemusíš psát. 
 

Lidé se liší nejen vzhledem, ale také svým způsobem života. Podle toho, ve které části světa, případně 
ve kterém státě se narodí, se určuje jejich rodný jazyk nebo třeba náboženství, ve které věří. 
 

 Máš kamaráda nebo známého v jiném státě ? Jak se liší jeho způsob života od tvého ?         

 

Kulturní znaky obyvatelstva 

JAZYK (ŘEČ) 
 

Každý člověk má rodný jazyk – jazyk svého státu. Tvým rodným jazykem je pravděpodobně čeština.  
Neznamená to ale, že musíme mluvit jen tímto jazykem. Můžeme se naučit i jiné. 
 

Znáš nějaké slovo : 

z angličtiny:      …………………………………….. znamená to ………………………………… 

z němčiny:       …………………………………….. znamená to ………………………………… 

z francouzštiny:  …………………………………….. znamená to ………………………………… 

ze španělštiny:   …………………………………….. znamená to ………………………………… 

ze slovenštiny:   …………………………………….. znamená to ………………………………… 

z ruštiny:      …………………………………….. znamená to ………………………………… 

z______________: …………………………………….. znamená to ………………………………… 

 

Některé jazyky označujeme jako světové – jsou to jazyky, kterými mluví velké množství lidí, často ve 
více různých státech, nebo se používají mezinárodně.  Také se je mnoho lidí učí jako druhý jazyk.  
 

➢ Podtrhni z výše uvedených jazyků ty, které patří mezi světové. 
 

➢ Jeden ze světových jazyků, i když je až na druhém místě v počtu uživatelů,  je označován jako 

,,světová řeč číslo 1“ nebo také ,,světový dorozumívací jazyk“. 

Který to asi bude ? …………………………………………………… 

       proč myslíš, že to tak je ? 

 

➢ Kterým světovým jazykem mluví NEJVÍCE lidí na světě ? …………………………………………………………. 

(Nápověda - písmo vypadá třeba takto:  

 

➢ Na třetím místě je jazyk, který se rovněž vyskytuje zejména v Asii, ale také v Africe. Jeho písmo 

se čte i píše zprava doleva a vypadá takto: 

Je to:    ………………………………………………      

(nápověda  - z tohoto jazyka máme číslice)        

 



NÁBOŽENSTVÍ 

- je to určitý soubor myšlenek, ve které člověk věří. Náboženství je mnoho a každé má své 
zvláštní symboly, bohy a rituály (=zvyky). V mnoha zemích si lidé mohou vybrat, jaké 
náboženství chtějí vyznávat. Některé země (nebo spíše lidé) ale uznávají pouze jedno 
náboženství. Ostatní považují za špatné a dochází také k náboženským válkám. 

- Tak jako máme světové jazyky, máme i světová náboženství. Jsou hodně stará a rozšířená mezi 
mnoha lidmi. 

Světová náboženství:  

KŘESŤANSTVÍ ISLÁM   JUDAISMUS  HINDUISMUS  BUDDHISMUS 

ÚKOL: 
Budeš potřebovat 5 různě barevných pastelek. Každé náboženství označ jinou barvou. 
Stejnou barvou označ v tabulce ty pojmy a obrázky, které patří k danému náboženství. 
Aby to nebylo tak obtížné, tak v každé řádce musí být všech pět barev. 

Něco už asi budeš vědět. Pro ostatní použij internet. 

muslimové křesťané buddhisté hinduisté Židé 

tóra polyteismus kasty Bible Korán 

kostel tibetské chrámy mešita synagoga Ganga 

Brahma Jehova Alláh Bůh Buddha 

chanuka Vánoce reinkarnace nirvána ramadán 

Indie Itálie Tibet Izrael Irák 

 

 

 

 

  

 

VZDĚLÁNÍ 

➢ Uveď tři stupně vzdělání, kterých je možné dosáhnout v ČR. Podtrhni stupeň, který studuješ ty. 

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

➢ Co znamená, když je člověk negramotný ? …………………………………………………………………………………. 
➢ Zahraj si na učitele. Stojíš před třídou a máš jim vysvětlit, proč je vzdělání důležité: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

      Je vždycky vzdělanější člověk ten moudřejší ? Co myslíš ? 

 

 

 



Obyvatelstvo – část 4. – ekonomické rozdíly    Z 19  jméno:   

 

Mezi ekonomické rozdíly patří: zaměstnání (povolání), výše příjmu, hodnota majetku… 

 

Minule jsme se snažili vysvětlit význam vzdělání. Naše vzdělání také souvisí s tím, co budeme v životě 
jednou dělat. Všechny znaky – biologické, kulturní  i ekonomické -jsou navzájem propojené. Podle 
toho, v jakém místě se narodíme, máme různé možnosti vzdělání a následně různé možnosti 
zaměstnání.  

 

 

➢ Podívej se na příklady dvou dětí.  
Zatrhni v tabulce, ke kterému dítěti asi 
tvrzení patří. 

 

Nthabiseng, 9 let 

 
 Sven, 9 let 

Země: Kongo, Afrika                 

Země: Švédsko, Evropa                    

Má jednoho sourozence a žije ve velkém městě.   

Má pět sourozenců a žije v malé vesnici.   

Rodiče vlastní obchod s knihami.   

Rodiče pracují v zemědělství, živí se tím, co 

vypěstují. 
  

Chodí do základní školy a pak chce jít na střední 
školu. 

  

Ve škole se učí hlavně číst, psát a počítat, rádi 
také zpívají a cvičí. 

  

Kromě školy také chodí do sportovního kroužku 
a na doučování z angličtiny. 

  

Do školy bude chodit asi 3 roky, když na to 
rodiče budou mít. 

  

Do školy to má daleko, a může tam jít jen když 
nemusí pomáhat na polích. 

  

Ve škole mají mnoho předmětů, pracují často 
s počítačem a interaktivní tabulí. 

  

 

 Které z dětí má podle tebe větší šanci, že bude mít lepší zaměstnání a více peněz ? Zkus vysvětlit 
proč. 
     Co podle tebe bude jednou dělat Sven a co Nthabiseng ?  
 Dalo by se pro Nthabiseng něco udělat, aby měla lepší šanci na vzdělání ? 

 

➢ Jaké povolání bys jednou určitě nechtěl/a dělat ? ………………………………………………………………… 

➢ Jaké povolání by se ti naopak líbilo ?  ………………………………………………………………….. 

 

 



➢ Myslíš, že by se ti v tomto povolání dařilo ? Proč ? 

➢ Lidé se také liší podle toho, kde žijí. Na obrázcích vidíš obydlí z různých koutů světa. 

 

 

 

Přes všechny odlišnosti je důležité si pamatovat, že člověka bychom neměli soudit podle jeho 

náboženství, vzdělání, zaměstnání či majetku. Povahu člověka nejlépe poznáme podle jeho chování. 

 Co si o tom myslíš ty ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvíz zeměpis 6 – biosféra  správné odpovědi 
1) Obyvatelé polárních oblastí a tundry se nazývají: 

• Inuité 

• indiáni 
• Mongolové 

 

2) Živočich na horním obrázku žije v: (lední medvěd) 
• tajze 

• Antarktidě 

• severních polárních oblastech 

 

3) Typickými živočichy tundry jsou: 
• jelen a vlk 

• pižmoň a sob 

• sob a medvěd hnědý 

 

4) Na horním obrázku vidíme: 
• tajgu 

• savanu 

• tropický deštný les 

 

5) Stepi v Jižní Americe se nazývají: 
• prérie 

• pampy 

• savany 

 

6) Strom na obrázku je typický pro: 
• mírný pás 

• tropický prales 

• savanu 

 

7) Ve kterých oblastech se střídá období sucha a období dešťů ? 

• pouště 

• savany 

• stepi 

 

8) Živočicha na obrázku můžeš potkat: (fenek) 

• v poušti 
• v tajze 

• ve stepích 

 

9) Který strom tvoří tzv.monokultury ? 

• buk lesní 
• borovice lesní 
• smrk ztepilý 

 

 

 



10) Jak se nazývají lidé bez stálého bydliště, kteří putují pouští ? 

• nomádi 
• Laponci 

• křováci 
 

11) Krajina na obrázku je: 
• savana 

• step 

• polopoušť 

 

12) Mechy a lišejníky jsou typické rostliny pro: 
• deštný prales 

• step 

• tundru 

 

13) Živočich na obrázku žije v (sýkorka) 
• lesích mírného pásu 

• tropických lesích 

• v savanách 

 

14) Tajga se nachází: 
• pouze v Rusku 

• na severní polokouli (Asie, Evropa, Severní Amerika) 
• na jižní polokouli (jih Afriky a Jižní Ameriky) 

 

15) Kočkovitá šelma na obrázku je typickým obyvatelem tropických lesů a savan. Často šplhá na stromy 
i se svou kořistí. Je to: 

• gepard 

• ocelot 

• levhart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


