Pracovní list k projektu Po stopách Zikmunda a Hanzelky prostřednictvím
programu Google Earth
K nejznámějším a nejvýznamnějším českým cestovatelům
patří pánové Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. V letech 1947–
1950 podnikli Zikmund a Hanzelka svou první cestu Tatrou T 87
se projíždějí kontinent Afriky, dostávají se do Jižní Ameriky a
odtud až do Mexika.
Vysvětlivky

Města
Stavby

Památky UNESCO
Vulkány

Přírodní zajímavosti

Zaznamenávejte postupně do slepé mapy místa, která s programem Google Earth
navštívíte a vytvořte si tak vlastní mapu trasy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.

Zdroj: [3]

Otázky a úkoly:

1. Prohlédněte si argentinskou metropoli Buenos Aires. Jaké stavby jste si v B.
A. (čti „Bi: ej“) prohlédli a jaké je jejich funkční využití?

2. Kterými jazyky se hovoří v Paraguayi?
3. Prohlédněte si jednu z nejúchvatnějších přírodních památek kontinentu Jižní
Ameriky. Kdo a kdy objevil vodopády Iguaçú?
4. Pomocí ikony Pravítko

(Čára) změřte délku hráze [v m] u vodní nádrže

Itaipú. Na hranici kterých dvou jihoamerických států přehrada leží?
Délka hráze…........................ m, Itaipú leží na
hranici.......................a......................

5. Symbolem São Paula je katedrála Catedral da Sé. Najděte ji a zapište její
zeměpisné souřadnice (kurzor umístěte na kopuli katedrály).
6. Souhlasíte s tvrzením, že své jméno brazilské Rio de Janeiro dostalo omylem?
ANO/NE
7. Doplňte údaje o soše Krista Spasitele v Rio de Janeiro:
Autor:
Materiál na stavbu:
Výška:
Váha:
8. Pomocí ikony Pravítko

(Cesta) změřte délku [v km] nejslavnější

jihoamerické pláže Copacabany.
Délka pláže:........................km

9. Původně se brazilské město Pôrto Alegre jmenovalo Pôrto Calais. Co znamená
tento název v překladu?

10. Pod vedením kterého slavného mořeplavce byl námořník, jenž zvolal „Monte
vide eu“? Nejvyšší stavbou Montevidea je 158 m vysoká televizní věž (Antel
Toner jinak Torre de las Telecomunicaciones) najděte ji a zapište její
souřadnice.
11. Která rostlina je spojena s krajem kolem argentinského města Mendoza?
12. Co se stalo v San Juanu 15. 1. 1944?

13. Jaké suroviny se těží v bolivijském Potosí? Kolik metrů měří stříbrná hora
Cerro Rico?
14. La Paz je nejvýše položeným hlavním městem světa, je zde i nejvýše
položené letiště – ve městě El Alto, které leží nad La Pazem. Pomocí ikony
Pravítko změřte délku runwaye [v km]. V jaké nadmořské výšce letiště El Alto
leží?
15. Prohlédněte si incké sídlo Machu Picchu. Zapište jeho zeměpisné souřadnice
a nadmořskou výšku, ve které se nachází.
16. Máte možnost prohlédnou si nejznámější obrazec plošiny Nazca – Kolibříka.
Zkuste najít na plošině Nazca další geoglyfy (alespoň 3) a uveďte jejich jména.
17. Zkuste načrtnout památník vestavěný ve „středu světa“.
18. Kolik měří nejvyšší činná sopka světa a jak se nazývá?
19. Souhlasíte s tvrzením, že jako první zdolal vulkán Chimborazo Alexander
von Humboldt?

