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Vytiskni a nalep (nebo si opiš) si zápisek do sešitu Afrika – obyvatelstvo.
Na druhé straně najdeš instrukce k pracovnímu listu.

Afrika – obyvatelstvo
- největší přírůstek obyvatelstva na světě
- přes 1 mld. obyvatel
- „ černý světadíl“ – většina obyvatel černé (negroidní) rasy
- běloši v severní Africe (Arabové, Berbeři), jižní Afrika smíšené obyvatelstvo (černoši, Evropané a
jejich potomci, přistěhovalci např. z Asie – hlavně Indové)
- řídce osídlena, pouze velká města a např. delta Nilu – přelidnění
- většina obyvatel žije ve vesnicích, živí se zemědělstvím (nedostačuje → lidé hladoví)

kmeny, národy, koloniální minulost
- mnoho kmenů a národů → mnoho jazyků
- až do 2. poloviny 20. stol. byla Afrika koloniálním územím evropských zemí (zejména Britů,
Francouzů, Nizozemců, Belgičanů, Němců) →neblahé důsledky (např. uměle vytvořené hranice
států – nerespektují rozšíření kmenů a národů)
- dodnes se používají i evropské jazyky (hlavně angličtina a francouzština)
- vážné problémy v některých státech přináší soužití různých ras a polit. a náboženská nesnášenlivost
→ válečné střety

náboženství
- před příchodem Evropanů měly kmeny svá místní náboženství
- příchod Arabů do severní Afriky → islám
- příchod Evropanů → křesťanství

problémy současnosti
- všechny státy kromě jihoafrické republiky patří do skupiny rozvojových zemí (hospodářství se
opírá o zemědělství, těžbu dřeva a nerostných surovin) → nejchudší země světa
- hrozba AIDS (přes 20 mil. nakažených), tropické nemoci – např. malárie aj., nedostatečné školství
a zdravotnictví (děti umírají v důsledku nedostatku očkovacích látek, hygiena,…)
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- K vypracování tohoto pracovního listu použij atlas na straně 101.
- Vyplněný pracovní list vyfoť a pošli na spokovaz@seznam.cz nebo mi do emailu napiš pouze odpovědi (u cvičení 1 pak vypiš
názvy britských a francouzských kolonií) do 23. 10. 2020.

1. Do mapky vyznač francouzské (modře) a britské (červeně) kolonie v roce 1923.

2. Ve kterém roce vznikly tyto nezávislé státy?
Alžírsko -

Súdán -

Mali -

Somálsko -

Nigérie –

3. Který stát byl v roce 1965 svěřeneckým územím OSN (Organizace spojených národů)?

4. Která území byla v roce 1923 bývalými německými koloniemi? Podtrhni.

Mosambik Rio de Oro Jihozápadní Afrika

Belgické Kongo

Togo Tanganika

Etiopie Kamerun
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