
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu 

EU peníze školám 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU  

CZ.1.07/1.4.00/21.3654 

Základní škola Liberec,  

Dobiášova 851/5, příspěvková organizace  



Téma:    AFRIKA OPAKOVÁNÍ 

Autor:    Mgr. Eva Kracmanová 

Číslo materiálu:  VY_32_INOVACE_Z6_23_17 

Sada č.    23 

Předmět:  Zeměpis 

Tematický okruh: Afrika 

Datum vytvoření:  27. 5. 2013 

Cílová skupina:  žák 2. stupně ZŠ - základní vzdělávání 

Doporučeno pro:  6. ročník 

Anotace:  

 žáci společně formou křížovky opakují tematický okruh 

Afrika  

 posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 
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Afrika  křížovka 

Obr. 1 
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1. obyvatelé Kalahari, lovci a sběrači 

2. většinu obyvatel severní Afriky tvoří 

3. pohoří na SZ Afriky 

4. těží se v Maroku a Tunisku 

5. oblast na jih od Sahary – velká sucha a hladomor 

6. nejlidnatější stát Afriky 

7. v suché oblasti jižně od Sahary se pěstuje hlavně 
čirok a 

8. psovitá šelma pouští severní Afriky 

9. přehrada na Nilu 
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10. kočkovitá šelma savany 

11. nerostná surovina, ze které se vyrábějí plasty, léky 

12. velký savec, který žije ve Viktoriině jezeře 

13. náboženství (mešita, korán, Alláh…) 

14. Hlavní město Egypta 

15. průplav mezi Středozemním a Rudým mořem 

16. plodina oáz 

17. poušť na JZ Afriky 

18. stát s hlavním městem Dakar 

19. Tunisko, Alžírsko a Maroko byly kolonie státu 
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Všechny ostatní objekty použité k vytvoření materiálu jsou součástí SW  

MS Office2010 nebo jsou vlastní originální tvorbou autora. 

  

Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Dílo smí být dále 

šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz).  
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