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Obr.1

VY_52_INOVACE_134

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor: Zeměpis

Ročník: 7.



180 mil. km2 – největší oceán na Zemi.
Mariánský příkop – 10 924 m – nejhlubší místo na planetě
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OCEÁNIEOCEÁNIE
Ostrovy  v Tichém oceánuOstrovy  v Tichém oceánu -- 3 oblasti :3 oblasti :

PolynésiePolynésie

MelanésieMelanésie

MikronésieMikronésie

Původ Původ : sopečný: sopečný

korálovýkorálový

Hospodářství:Hospodářství:

-- rybolovrybolov

-- kokosová palmakokosová palma

-- káva, ananaskáva, ananas

-- turistický ruchturistický ruch
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PolynésiePolynésie
Menší korálové a sopečné Menší korálové a sopečné 

ostrovy v severní části ostrovy v severní části 
oceánu.oceánu.

Havajské ostrovyHavajské ostrovy

Obr.4
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Melanésie

-nejméně vzdálená břehům Austrálie
- leží převážně na jižní polokouli, pojmenování 
podle původních obyvatel černé pleti

Fidži

Obr.8

Vanuatu

Obr.9



MikronésieMikronésie
-nejmenší ostrůvky v západní části
Tichého oc.

Palau

Obr.10
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