Pracovní list pro ŽÁKY

AUSTRÁLIE
ÚKOL 1)
Jak se nazývali původní obyvatelé Austrálie?
a) Australopitekové
b) Austrálci
c) Australani

ÚKOL 2)
Co je to bumerang a k čemu slouží?
a) Je to jednoduchý nástroj, který sloužil k lovu
nebo jako zbraň
b) Je to nástroj, který sloužil k sekání obilí
c) Je to nástroj, který slouží pouze k hrám
ÚKOL 3)
Jaký jazyk je v Austrálii úředním jazykem?
a) Australština

b) Španělština

c) Angličtina

Planetárium Praha
ÚKOL 4)
Jak se nazývá australská psovitá šelma, která je na obrázku?
a) malamut
b) dingo
c) australský ohař

ÚKOL 5)
Jak se jmenuje vačnatec, který připomíná medvídka? Čím se živí?
a) koala a živí se listy blahovičníku
b) klokan a živí se trávou
c) panda a živí se větvemi stromů
ÚKOL 6)
Je pravda, že žralok bílý útočí zespodu s cílem vykousnout z těla velký kus.
Potom kolem své kořisti krouží a čeká, až se kořist oslabí a bude ji moci
sežrat. Zaškrtněte.
Ano

Ne
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ÚKOL 7)
Na které polokouli se rozkládá Austrálie?
_____________________________________________________________________________
ÚKOL 8)
Jaký je největší ostrov Austrálie a jaké je jeho hlavní město?
a) Tasmánie – Hobart
b) Klokaní ostrov – Adelaide
c) Fraser – King
ÚKOL 9)
Jak se jmenuje největší žijící dravý vačnatec? Není to zákeřné ani nebezpečné zvíře, když je ale zahnáno do kouta, bojuje jako o život. Má tlustý ocas,
kde má zásobu tuku.
a) klokan rudý

b) tasmánský čert

c) koala

ÚKOL 10)
Jak se nazývá nejvyšší pohoří Austrálie? Každý rok se zde udrží sníh i po
několik měsíců.
a) MacDonnellovo pohoří
b) Modré hory
c) Australské Alpy
ÚKOL 11)
Co jsou to Artéské pánve?
a) rozsáhlé zásoby
spodní vody
b) pouštní oblast
c) savany

Planetárium Praha
ÚKOL 12)
Jak se nazývá největší korálový
útes na světě? Napovíme, že leží
v severo-západní části Austrálie.
a) Endeavour
b) Velký bariérový útes
c) Barron
ÚKOL 13)
Jak se nazývá největší město v Austrálii, které je zároveň největším přístavem a největším průmyslovým střediskem?
a) Canberra
b) Sydney
c) Perth
ÚKOL 14)
Do jakého města patří budova
opery na obrázku vpravo?
a) Canberra
b) Sydney
c) Perth
ÚKOL 15)
Nad pohořím Modrých hor se
vznáší modrý opar. Jak vzniká?
a) vypařováním oleje z eukalyptových listů
b) optický klam při západu
Slunce
c) uměle vytvořený efekt

