1.

Co jsou to světové strany
a jak funguje kompas?

je nejmenší
2. Jaký
největší stát světa?
a

Světové strany jsou čtyři základní směry, podle kterých
se můžeme orientovat kdekoli na zemském povrchu.
Je to sever, jih, východ a západ. Používají se k určování
směru a navigaci a pomáhají nám vytvářet mapy a číst
v nich. Sever nám ukazuje šipka na střelce kompasu,
která se natáčí ve směru severu a jihu díky tomu, jak
ji ovlivňuje magnetické pole Země.

ZEMĚPIS

ROZŠÍŘÍ
OBZORY!
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3. Kolik má Země kontinentů?
Je jich celkem 7. Dokážete je
všechny vyjmenovat? Takže je to
Evropa, Asie, Afrika, Austrálie,
Severní Amerika, Jižní Amerika
a Antarktida. Pokud bychom
počítali obě Ameriky jako jeden
celek a nerozdělovali bychom ani
Eurasii, dopočítali bychom se
pouze k číslu 5. Ale proč troškařit!

4. Jak
5. obvod Země?

Jak dlouhý je
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V pomyslném klání států, co se rozlohy týče,
na plné čáře prohrává Vatikán. Rozkládá se
na pouhých 44 hektarech a leží uvnitř města
Říma v Itálii. Ale nemyslete si, že by nějak
strádal – je nezávislým státem se svou vlastní
bankou, nádražím a poštovními známkami.
Je to centrum římskokatolické církve, jejíž
hlavou je papež. V soutěži o největší stát
na světe vyhrává… Rusko! Jeho rozloha
činí 17 750 400 čtverečních kilometrů.

Obvod planety Země je největší v jejím
středu, tedy na rovníku. Kolem dokola
měří asi 40 075 km. Přestože na první pohled
vypadá Země jako koule, ve skutečnosti
to není úplně pravda. Pokud bychom totiž
měřili její obvod mezi póly, dostali bychom
se k délce „pouhých“ 40 009 km.

se

dělají mapy?

První mapy vznikly díky cestovatelům, kteří
je při svých výpravách ručně zakreslovali.
Dnešní mapy se odvozují od těch, které
již existují. Díky moderní technice je
však můžeme neustále zpřesňovat.
Na základě leteckých nebo
družicových snímků se
mapy překreslí a upraví
v různých počítačových
programech.

ze

mě

!

6.

Jaká je největší
a

nejdelší řeka

na

sopka je nejvyšší
7. Která
která nejčastěji vybuchuje?
a

světě?

Na Zemi je asi 1 500 sopek, o kterých
se předpokládá, že jsou aktivní, tedy
že mohou vybouchnout. Ta nejaktivnější,
která vybuchuje nejčastěji, se jmenuje
Kilauea a nachází se na Havaji. Tam
najdeme i největší sopku Mauna
Loa. A pokud bychom
počítali výšku nad
mořem i pod mořskou
hladinou, tou nejvyšší
sopkou by byla
Mauna Kea.

Největší povodí na světě má
Amazonka v Jižní Americe.
Odhaduje se, že v této řece
a jejích přítocích protéká
až 20 % veškeré sladké
vody na Zemi. Délka tohoto
vodního toku se různí
v závislosti na způsobu měření
a nejčastěji se udává v rozmezí
6 400–6 992 km. O nejvyšší
příčku co do délky s ní soupeří
africký Nil (6 650–6 853 km)
a hned za nimi následuje asijský
Jang-c’-ťiang (6 300–6 418 km).

9.

Kde na
a

Zemi

gr

r!

který ostrov je

8. největší

na

světě?
Grónsko je se svými téměř
2 200 000 čtverečními kilometry
největším ostrovem na světě.
Najdete ho na rozhraní Atlantského
a Severního ledového oceánu.
I když je téměř celý ostrov pokrytý
věčným sněhem a ledem, obyvatel
má dost. Prvními lidmi, kteří
se sem odvážili, byli Inuité
a postupem času sem zavítali
také Holanďané a Dánové.
Prostě pestrá směsice.

nejvíc

nejmíň prší?

10.
Na světě ročně spadne v průměru 86 cm
srážek, ať už v podobě deště, sněhu
či krup. V některých částech světa ale prší
opravdu jen velmi málo nebo dokonce
vůbec. Nejsušším místem na světě je Arica
v Chile, kde nespadne ani jeden celý
milimetr srážek za rok. V některých
částech západní Afriky a Jižní Ameriky
naopak prší téměř denně.

Zemi je největší
teplo a největší zima?
Kde

na

Pořádně byste se zapotili
v Údolí smrti, které se nachází
v Americe. V roce 1913 zde byla
naměřena teplota 56,7 °C. I když
jsou dnešní teploty nižší, rekord
drží stále.
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11.

12.

velký je Velký
korálový útes?
Jak

Nejvyšší horou na Zemi je Mount
Everest, který měří asi 8 850 m. Píšeme
„asi“, protože různá měření v průběhu
času dospěla k různým výsledkům. Hora
se navíc neustále mění, například vlivem
tání ledovců nebo zemětřesení v jejím
okolí. Nakonec ale i nějaký metr sem,
metr tam není nic proti skutečně nejvyšší
hoře na světě, pokud bychom tedy vzali
v úvahu i ostatní planety v naší sluneční
soustavě. Tam je totiž králem hora
Olympus Mons, která se nachází
na Marsu a měří kolem 22 km!

Je velikááánský! Je tak velký,
že ho jde vidět i z vesmíru
jako křivolakou čáru hned
vedle Austrálie. Tvoří ho více
než 900 ostrůvků a 2 900
útesů a skalisek a táhne se
v délce 2 600 km Korálovým
mořem. Jeho rozloha je zhruba
stejně velká jako Německo,
Itálie nebo Japonsko. Pokud
byste se podívali zblízka,
zjistili byste, že je tu
i nesmírně živo.

je

Jaká je nejvyšší
hora na světě?

13. Mariánský příkop?
Co

to

Tento příkop byste našli hluboko pod hladinou
Tichého oceánu. Na délku měří asi 2 500 km a sahá
až do hloubky kolem 11 000 m pod mořem. Je to
nejhlubší místo na celé Zemi. Přesto, že na jeho dně
je nízká teplota a velmi vysoký tlak, i zde se nachází
život. Mariánský příkop je obydlený různými druhy
ryb, žraloků, chobotnic a medúz, a dokonce i na
úplném dně bychom mohli narazit třeba na mořské
okurky nebo krevety.

15.

Proč se Žluté

14. řece říká žlutá?
Že by se v ní skrývaly zlaté poklady?
To bohužel ne, ale přesto je tato řeka
velice významná. Jedná se o druhou
nejdelší řeku v Číně, kde si ji hodně
považují. Její údolí se totiž pokládá
za místo, kde vznikla čínská civilizace.
Její typické zbarvení je zapříčiněno
nánosy horniny, spraše, kterou s sebou
voda v korytě odnáší, když protéká
Sprašovou plošinou.

Je pravda, že v poušti
není žádná voda?

Ačkoliv jsou pouště suchá
a horká místa, kde prší
minimálně, voda se tu
překvapivě najde. Nachází se
ale hluboko pod povrchem.
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16.

Velikonočních
ostrovech pořád
Velikonoce?
Jsou

rozdíl mezi
a jižním pólem?

17. Severním
Jaký je

na

S

Severní pól neboli Arktida, je nejsevernější
bod na Zemi, Jižní pól neboli Antarktida,
nejjižnější. Oblast Arktidy pokrývá převážně
Severní ledový oceán a v něm plující ledové kry.
Zato Antarktida, přestože je celoročně pokrytá
sněhem a ledem, je samostatný kontinent.
To znamená, že ji tvoří pevná země. I když
na první pohled vypadají oba póly velmi
podobně, na tom Jižním je ve skutečnosti
chladněji než na Severním a nežijí tu ani stejní
živočichové. Antarktida je domovem tučňáků,
v oblasti Arktidy bychom zase mohli narazit
na lední medvědy.

J
Určitě by to byla legrace, ale není to tak. Velikonoční
ostrov získal svůj název v 18. století, když ho náhodou
objevil nizozemský mořeplavec Jacob Roggeveen
a stalo se to právě na Velikonoční neděli.

18.

Proč

se

jmenuje

Mrtvé moře
mrtvé?

město má

19. nejdelší název?
Které

Ba n g

Přízvisko „mrtvé“ si toto místo
vysloužilo proto, že v něm nežijí
živočichové ani řasy. Je totiž tak
slané, že tu ani nic žít nemůže.
Je slanější než jakékoliv jiné moře
či oceán. Ve skutečnosti se nejedná
o moře, ale o jezero, které leží mezi
Jordánskem a Izraelem. Rostou
v něm jen krystaly soli, které mají
léčivé účinky – jezdí sem proto
mnoho turistů. Plavat ani potápět
se tu v něm moc nedá. Sůl totiž
vytlačuje všechna tělesa k povrchu
vody – můžete tak vidět, jak si tu
„plavci“ hoví, nadnášejí se a klidně
si mohou i číst.

ko k

To se musíte vydat do Asie, do thajského hlavního
města, Bangkoku. Určitě si teď říkáte, že Bangkok
bůhvíjak dlouhý název nemá. My vám však prozradíme,
že se jedná pouze o zkratku formálního názvu. Ten zní:
Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin
Mahinthara Yuthaya Mahadilok Phop Noppharat
Ratchathani Burirom Udomratchaniwet
Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit
Sakkathattiya Witsanukam Prasit. Uff, než by
si jeden tohle zapamatoval... Světovým rekordem
se tedy pyšní zaslouženě, co myslíte?

Nový Zéland. Místní podnebí,
které je teplé a vlhké, je pro
zemědělství a chov zvířat ideální.
Zejména chov ovcí tu přímo
vzkvétá – na každého jednoho
obyvatele připadá 10 ovcí.
Obyvatel tady mají 4 miliony.
Ještě před pár desítkami let
však bylo na Novém Zélandu
ovcí mnohem více! Ovce stačí
vyhnat na krásně zelenou
pastvu, jídlo si obstarají
samy. Na oplátku farmářům
poskytují teplou vlnu
a chutné maso.

20.

země má víc
ovcí než obyvatel?
Která

Bé !
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