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-

Doplň chybějící údaje pomocí atlasu.

-

Učebnice str. 30 – 33.

Východní Afrika – Vysoká Afrika“
-

tvořena 9 státy: (doplň si hlavní města)
stát

hl. město

stát

Eritrea

Burundi

Somálsko

Tanzanie

Etiopie

Čad

hl. město

Keňa
Uganda
Rwanda
-

téměř celou Východní Afriku zabírají hornatiny s nejvyšším sopečným pohořím
…………………………………….(5895 m)

-

pohoří na západě ohraničuje Velká africká příkopová

, která je vyplněna

jezery

největší jezero –

(Ukerewe).

nejhlubší jezero –

(hloubka 1470 m)

-

podnebí je teplé se střídání období sucha a dešťů

-

převládají savany se stády dobytka

-

chov dobytka je vyloučen tam, kde se vyskytuje moucha tse – tse

-

časté válečné konflikty (např. Rwanda) – chudoba, uprchlíci

-

Národní parky – safari (stáda buvolů, zeber, pakoňů,…) – nejnámnější NP Kilimandžáro,
Ngorongoro, Serengeti

-

Obyvatelstvo: mnoho kmenů (např. Masajové), chudoba(jedna z nejchudších zemí světa je
Somálsko), malárie a jiná onemocnění

ZEMĚPIS 7, práce č. 4

MASAJOVÉ – nepiš!!!pouze pro zajímavost!!!
-

válečníci a pastevci krav
celý život Masaje se točí kolem krav, které jsou navíc jeho hlavní obživou
muž smí mít více manželek, čím více má Masai dobytka a dětí tím je bohatší, žena musí být
věrná jen jednomu muži
oblečení Masaje se liší podle věku, pohlaví a místa, kolem ramene Masai zavěšuje kus bavlněné
látky, většinou červené nebo modré barvy, převažují kostkované nebo pruhované vzory
Ženy i muži zdobí svá těla různými malbami a šperky
Dlouhé vlasy nosí jen muži válečníci, ženy mají hlavu vyholenou a naleštěnou tukem nebo
máslem
Masajové jsou známi jako děti krve a mléka. Tohle plyne z jejich zvyků pití čerstvé krve.
Nařezávají zvířatům krční tepny a „pouštějí jim žilou“. Na každé zvíře přijde řada jednou za 4
dny. Také piji teplé mléko anebo směs krve a mléka známou jako Saroi. Živí se masem z
vlastních stád.

