
Zeměpis VII. A, B – 1. – 5. 6. – ASIJSKÉ REGIONY – JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE (učebnice str. 108 – 

111, pracovní list + řešení). 

 

Jižní a jihovýchodní Asie 

 

1. Kdo jsou šerpové a kde žijí? Čím se zabývají? Je některý z nich světově proslulý? 

              …………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………     

2. Jak se jmenují největší řeky oblasti jižní Asie a kterými státy protékají? 

 

3. Zjistěte, který stát má na svém území Mount Everest. 

              ……………………………………………………… 

4. Která velká řeka protéká Zadní Indií? Je v této oblasti stát, který nemá přístup k moři? 

 

5. Které náboženství převládá na Filipínách? 

 

6. Na kterém ostrově leží Brunej? Které další státy vlastní na tomto ostrově část území? 

 

7. Ve kterých měsících roku přijíždí do jihovýchodní Asie nejvíce turistů z evropských zemí? 

    Proč? 

 



8. Singapur je známý přísnou čistotou. Zakázané jsou tu i žvýkačky. Dokážeš zdůvodnit proč? 

 

9. Jmenujte alespoň šest ostrovů, na kterých leží Indonésie. Kolik časových pásem tento stát 

    má? 

 

10. Na indonéských ostrovech je mnoho činných sopek. Přesto jsou hustě obydlené. Proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řešení: 

 

1. Nepálský šerpa je vysokohorský nosič nákladu, na rozdíl od nepálského kmene Šerpů. 

    Šerpa Tenzing Norgay a Edmund Hillary dosáhli 29. května 1953 jako první lidé vrcholu 

    Mount Everestu. 

2. Řeky: Indus (Čína, Indie, Pákistán), Ganga (Indie, Bangladéš), Brahmaputra (Čína, Indie, 

    Bangladéš). 

3. Mnoho horolezeckých výprav se vydává dobývat nejvyšší vrcholy světa z hlavního města 

    Nepálu Káthmándú. Mt. Everest se nachází na hranici Nepálu a Číny. 

4. Největším vodním tokem na poloostrově Zadní Indie je řeka Mekong. Přímý přístup k moři 

    nemá Laos. 

5. Na Filipínách převládá křesťanství; mediálně známé jsou zdejší svérázné formy uctívání 

    křesťanských svátků (ukřižování Ježíše Krista). 

6. Ostrov Kalimantan (také Borneo) je největší v souostroví Velké Sundy a 3. největší ostrov 

    světa (743 330 km
2
). O jeho území se dělí státy Indonésie, Malajsie a Brunej. 

7. Nejvíce turistů z Evropy přijíždí obecně v období suchého monzunu (od listopadu  

    do března). 

8. „Žvýkačkový zákaz“ patří mezi ty kurióznější, s dalšími zákazy je možné se setkat  

    na každém kroku. V metru, autobusech, na ulicích. Zakazují např. kouřit, pít a jíst v metru, 

    chodit po jezdících schodech, odhazovat cigaretové nedopalky. Červená přeškrtnutá 

    kolečka s dobře viditelnými částkami pokut patří mezi nejčastější „čtivo“ v Singapuru. 

    Rozdíl mezi Singapurem a ČR, kde máme některé podobné zákazy také, je v důslednosti 

    postihu provinilců a pak ve výši pokut. Nejběžnější pokuty se pohybují mezi 260 – 580 

    USD. V zemi, kde peníze jsou nejdůležitější, je to dost velká motivace k poslušnosti. 

9. Sumatra, Jáva, Kalimantan (Borneo), Celebes (Sulawesi), Bali, Sumbawa, … – území 

    Indonésie zasahuje do tří časových pásem. 

10. Půda je velmi úrodná díky rychlému zvětrávání lávy a bohatství minerálů v ní. 


