
Práce se Školním atlasem světa 

 

A) Práce s rejstříkem atlasu 

 

Příklad 1:  

 

Máte za úkol najít na mapě v atlasu místo s názvem Bornholm, protože tam bude 

probíhat hudební festival. 

 

1. V rejstříku atlasu (str. 125 – 1. vydání = „starý“ atlas, str. 153 – 2. vydání = 

„nový“ atlas) si najdete heslo Bornholm. Jsou tam uvedeny tyto údaje:  

 

Bornholm – o. 68 C 7                Bornholm – o. 70 E 4,5 

 

2. Ve „starém“ atlasu najdete stranu 68. Na pravém i levém okraji mapy máte 

plochy mezi rovnoběžkami, které jsou označené tiskacími písmeny (např. mezi 

30° a 40° zeměpisné šířky je to písmenko E). Najdete pole označené C. Na 

horním nebo dolním okraji mapy jsou pole mezi poledníky, které jsou označeny 

čísly (např. mezi 10° a 20° zeměpisné délky je to číslo 7).  

 

3. V poli C 7 hledáte Bornholm, dle nápovědy je to o. = ostrov. 
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„Nový“ atlas – najdete stranu 70 a potom postupujete stejně jako u 

„starého“ atlasu, pouze hledané místo se nachází v poli E 4 – 5.  

 

4. Výsledek hledání: Je to ostrov, který leží v Baltském moři a patří Dánsku. 

 

Příklad 2: 

  

Jedno z nejlepších potápěčských letovisek leží na ostrově Bali. Najděte tento ostrov na 

mapě v atlasu a popište jeho polohu. 

Napište údaj uvedený v rejstříku atlasu: ………………………………………………………. 

 

Výsledek hledání: ………………………………………………………………………………. 

 

Příklad 3: 

 

Najděte na mapě v atlasu ostrov Tahiti. Kterého souostroví je součástí a ke kterému 

státu náleží? 

 

Napište údaj uvedený v rejstříku atlasu: ………………………………………………………. 

 

Výsledek hledání: ………………………………………………………………………………. 

 

Příklad 4: 

  

Najděte na mapách v atlasu města Passau, Linz, Bratislava, Budapest, Beograd a popište, 

co mají společného?  



……………………………………………………………………………………………… 

  

Další příklady práce se Školním atlasem světa: 

 

1. Nakresli do rámečků symboly, které označují v atlasu na mapách průmyslu těžbu níže 

uvedených nerostných surovin: 

 

Ropa tuha Diamanty zemní plyn 

    

Bauxit zlato Olovo železná ruda 

    

 

2. Pracuj s mapami zemědělství. Jakou zemědělskou plodinu pěstují obyvatelé: 

 

a) Srí Lanky? ………… ……  Nakresli do rámečku symbol této plodiny. 

 

 

b) Které druhy ryb se loví v Biskajském zálivu? ……………………………………… 

 

Které státy tyto ryby loví? ………………………………………………………… 

 

c) Korek se získává z kůry korkového dubu. Kde v Evropě se získává nejvíce korku? 

 

      ……………………………………………………………………. 

 

d) Zakresli do mapy Afriky oblasti s chovem velbloudů. Do malého rámečku nakresli 

značku pro chov velbloudů. Do velkého rámečku napiš, jaké přírodní podmínky jsou 

ideální pro chov těchto zvířat. 
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3. Jaké zajímavosti se dozvíš z atlasu o níže uvedených městech? 

 

Makkah (Mekka)-……………………………………………………………………………. 

 

Honolulu – ……………………………………………………………………………….……. 
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