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 práce se školním atlasem světa, žáci pracují samostatně, 

odpovědi zapisují do pracovních listů 
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Jihovýchodní Asie 

Obr. 1 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Inside_the_Batad_rice_terraces.jpg


• pracujte samostatně s atlasem 

• odpovědi zapisujte do pracovních listů 



JV Asie 
Thajsko, Myanmar (Barma), Laos, Kambodža, Vietnam, 
Malajsie, Singapur, Indonésie, Brunej, Filipíny, Východní 
Timor 
1. Poloostrovy (2) a souostroví (3), na kterých se rozkládají 
státy JV Asie:  
2. Podnebný pás: 
3. Vegetační pásy: 
4. Podnebí je ovlivněno letními _________________ . 
5. Nejvýznamnější řekou je ____________ , který ústí 
deltou do ___________________ moře. 
6. V JV Asii se pěstuje: 
 7. Borneo (Kalimantan) je rozlohou __ . největší ostrov 
světa po _______________________ . 
8. O Borneo se dělí tyto 3 státy: 

 



ŘEŠENÍ 

1. Poloostrovy (2) a souostroví (3), na kterých se rozkládají 
státy JV Asie: 

Malajský, Zadní Indie,     Velké Sundy, Malé Sundy, Filipíny  

2. Podnebný pás: 

tropický 

3. Vegetační pásy: 

tropické lesy, savany 

4. Podnebí je ovlivněno letními    

monzuny 

5. Nejvýznamnější řekou je  

Mekong  

který ústí deltou do Jihočínského moře. 

 



 
 

6. V JV Asii se pěstuje: 

rýže, cukrová třtina, palma olejná, kaučukovník, 
kávovník, jutovník, ananas, čajovník, tabák, koření, 
banány, kukuřice, palma kokosová 

 7. Borneo (Kalimantan) je rozlohou  3. největší 
ostrov světa  

1. Grónsko   2. Nová Guinea 

8. O Borneo se dělí tyto 3 státy: 

Indonésie, Malajsie, Brunej 
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