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Anotace:  

 žáci pracují se školním atlasem světa, odpovídají na otázky 

na základě svých znalostí a informací vyhledaných v 

atlase, odpovědi zapisují do sešitu 

 posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky 



Antarktida – pracujte se školním atlasem 
světa, odpovědi zapisujte do sešitu 

1. Rozloha Antarktidy 

2. Počet stálých obyvatel 

3. Který zemský pól leží na Antarktidě, urči jeho 
zeměpisnou polohu 

4. Jak dlouho trvá na tomto pólu polární noc, 
kdy začíná a kdy končí 

Obr. 1 



Kontrola: 

1. Rozloha Antarktidy: 

13,5 mil. km² 

2. Počet stálých obyvatel: 

0 – bez stálých obyvatel 

3. Který zemský pól leží na Antarktidě, urči jeho 
zeměpisnou polohu: 

jižní pól – 90° j. š. 

4. Jak dlouho trvá na tomto pólu polární noc, kdy 
začíná a kdy končí 

Polární noc tu trvá 6 měsíců, přibližně od 20. 3. 
do 22. 9. 
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Opište do sešitu: 

- název Antarktida pochází z řečtiny a znamená 
„naproti Arktidě“ 

- území Antarktidy nepatří žádnému státu a může 
být využíváno pouze k mírovým účelům 

- jsou zde velké zásoby nerostných surovin (ropa, 
zemní plyn, rudy železa a barevných kovů, zlato, 
diamanty), ale těžba je zakázána 

- byla zde naměřena nejnižší teplota na Zemi -89°C 

- Jako první stanul na jižním pólu roku 1911 Nor 
Roald Amundsen  
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Odpovězte na otázky – pracujte s atlasem: 

1. Jak se jmenuje nejjižněji položená polární 
stanice a kterému státu patří 

2. Jak se jmenuje česká polární stanice, v jaké 
zeměpisné šířce leží 

Obr. 1 



Kontrola: 

1. Jak se jmenuje nejjižněji položená polární 
stanice a kterému státu patří 

Amundsen-Scott, patří USA 

2. Jak se jmenuje česká polární stanice, v jaké 
zeměpisné šířce leží 

Mendelova (Gregor Mendel) – 64° j. š.  

- v provozu od roku 2006 
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Polární stanice Amundsen-Scott (USA)    

Obr. 2 



na fotografii 
označ křížkem: 

1. jižní pól 

     x jižní pól 2. českou  
polární stanici 

Gregor 
Mendel 

Obr. 3 
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