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KANADA 
(geografické cvičení) 

 
 

1. Práce s mapou 

 
Lokalizuj níže uvedené pojmy na mapě, použij Školní atlas světa či jiný mapový podklad. 
 
 
Pobřeží: Poloo. Nové Skotsko, záliv sv. Vavřince, o. p. Eduarda, Cabotův průliv, 

Newfoundland, poloo. Labrador, Labradorské moře, Hudsonův průliv, Hudsonův záliv, 

Baffinův o.,  Baffinovo moře, Grónsko, ostrovy královny Alžběty, Viktoriin o., 

Amundsenův záliv, Beafurtovo moře, Čukotské moře, Beringgův průliv, Beringovo 

moře, Aleuty, poloo. Aljaška, Vancouverův o. 

 

Povrch: Arktická nížina, Laurentinská vysočina, Skalnaté hory, Pobřežní pásmo. 
 
Vodstvo pevniny: jezera: Ontario, Erijské, Michiganské, Hudsonské, Hořejší, Winnipežské, 

Sobí, Athabaska, Velké otročí, Velké medvědí, řeky: Mackenzie, Yukon, řeka sv. 

Vavřince. 

 
Sídla:  Halifax, Montreal, Ottawa, Quebéc, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Regina, Calgary, 

Edmonton, Vancouver. 

 
Regiony: Britská Kolumbie, Severozápadní teritorium, Nunavut, Ontario a další provincie a 

teritoria. 

Další: Niagarské vodopády, Whistler. 
 
 
Výše uvedené pojmy lokalizuj na mapě: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Belgie-mapa.PNG 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Netherlands_Map.svg 
 
 
Urči, jsou-li následující tvrzení správná a zakroužkuj správnou možnost A (ano), N (ne) 

 
A – N Halifax leží na Newfoundland. 
A – N Cabotův průliv odděluje Newfoundland od Labradoru. 
A – N Hamilton leží v Ontariu. 
A – N Niagarské vodopády jsou mezi jezery Ontario a Erijským jezerem. 
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A – N Whistler leží v Albertě. 
A – N Mackenzie ústí do Tichého oceánu. 
A – N Velké Medvědí jezero leží západněji než Velké otročí jezero. 
A – N Nunavut zahrnuje i Baffinův ostrov. 
 
 

2. Porozumění a práce s textem 

 
Přečti si text v učebnici Regionální zeměpis světadílů na straně 108, prohlédni si také 
důkladně obrázky na straně 109 a pokus se splnit uvedené úkoly.   
 

- Co je to NAFTA? Vyjmenuj členy. 
- Co bylo hlavním předmětem obchodu během osidlování sev. Ameriky? 
- Kolik procent obyvatel Kanady pracuje ve službách, je to více než v USA? 
- Které části Kanady můžeme označit jako jádrové? Vyjmenuj důležitá sídla.  
- Jaká odvětví průmyslu jsou pro Kanadu tradiční? 
- Které přírodní podmínky napomáhají velmi intenzivní dopravě v Kanadě? 
- Kolik Kanaďanů pracuje v zemědělství a které plodiny jsou typické pro tamější 

zemědělství? 
- Charakterizuj vyspělost kanadského zemědělství. 
- Ve kterých městech se konaly Olympijské hry? 
- Charakterizuj místí obyvatelstvo: jazyky, náboženství atd. Jak byla Kanada osídlena? 
 
 
3. Práce s pojmy 

 

 

 

Nejmenší teritorium Kanady je? 

↓ 

              Město, které hostilo OH 1988. 
              Největší frankofonní město. 
             Kanada má personální unii s (anglicky). 
              Město v Ontariu s CN Tower. 
              Provincie, kde leží Winnipeg. 

       ↑                             
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4. Práce s obrázky 

 

 
Obr. 1: Niagarské vodopády jsou již více než století turistickou atrakcí sev. Ameriky. Urči 
jejich polohu. Jak se nazývá jejich pravá část na obrázku? Jaký je ekonomický význam pro 
místní region? 
 

 
Obr. 2: Mapa Kanady ukazuje rozšíření jazyků. Jakým jazykům připadá žlutá a hnědá barva?  
Jak lze vysvětlit jejich rozšíření? 
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Obr. 3: Národní park Banff je asi nejznámější v Kanadě. Kde se nachází? Popiš  
krajinu, která tvoří toto chráněné území. 
 

 
Obr. 4: Srovnej tuto mapu administrativního členění s mapou rozložení jazyků. Ve kterých 
oblastech se mluví převážně anglicky? 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech  
typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 


