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                                                 Pracovní list – JAPONSKO

1. Napiš název hlavního města …………………………… a zakresli ho do mapy.

2. Napiš název nejvyšší hory …………………………., jakého je původu …………………..         

a zakresli ji do mapy.

3. Státní zřízení ……………………………, Japonci nazývají svoji zemi ………………….,        

což znamená „ ………………………………  „ .

4. Charakterizuj povahové rysy - ………………………………………………………………

5. Doplň názvy 4 největších ostrovů.

6. Popiš okolní moře a průlivy.

7. Zakresli a popiš tato města: SAPPORO, JOKOHAMA, ÓSAKA, KÓBE, KJÓTO, 

KITAKJÚŠÚ, HIROŠIMA.

8. Co víš o městech Hirošima a Nagasaki?

9. Které plodiny se pěstují v Japonsku?

10.Jaký je způsob obhospodařování půdy, jak se řeší nedostatek půdy?

11.Co se loví při pobřeží kromě ryb?

12.Napiš, co zajímavého víš o Japonsku, znáš nějaké firmy nebo výrobky, které se dováží i 

k nám?





                                                                     Pracovní list – JAPONSKO - řešení

1. Napiš název hlavního města – Tokio a zakresli ho do mapy.

2. Napiš název nejvyšší hory – Fudžisan , jakého je původu - sopečného  zakresli ji do mapy.

3. Státní zřízení - císařství, Japonci nazývají svoji zemi NIPPON,  což znamená  „ Pramen 

slunce „ .

4. Charakterizuj povahové rysy – laskavost, pečlivost, ohleduplnost …

5. Doplň názvy 4 největších ostrovů – Hokkaidó, Honšú, Šikoku, Kjúšú.

6. Popiš okolní moře a průlivy.

7. Zakresli a popiš tato města: SAPPORO, JOKOHAMA, ÓSAKA, KÓBE, KJÓTO, 

KITAKJÚŠÚ, HIROŠIMA.

8. Co víš o městech Hirošima a Nagasaki?

byla na ně svržena atomová bomba

9. Které plodiny se pěstují v Japonsku?

rýže, mandarinky, cukrová řepa, pšenice …

10.Jaký je způsob obhospodařování půdy, jak se řeší nedostatek půdy?

dělají terasovitá políčka

11.Co se loví při pobřeží kromě ryb?

perlorodky

12.Napiš, co zajímavého víš o Japonsku, znáš nějaké firmy nebo výrobky, které se dováží

i k nám?

………………
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