Izrael – pracovní list (oblast Jihozápadní Asie)
Přírodní poměry – podnebí a vodstvo Izraele
(práce s textem, mapou)
Přečti si podrobně text, který charakterizuje vodstvo a podnebí Izraele. Pracuj i s mapou oblasti
(Školní atlas světa)
1. Do přiložené mapy znázorni řeku Jordán, Galilejské jezero, Mrtvé moře
2. Celková délka řeky Jordán je …………………..km, pramení pod horou …………………… a ústí do
………………………………
3. Největším izraelským jezerem je …………………………………, je sladké – slané (urči správnou
odpověď)
4. Zásobárnou pitné vody je …………………………………………………..
5. Mrtvé moře tvoří hranici států………………………………………………………..
6. Hloubka Mrtvého moře……………………………………….salinita…………………………..
7. Co způsobuje vysychání Mrtvého moře………………………………………………………………jaký je roční
pokles hladiny moře…………………………………..podle propočtů by jezero mělo zcela vyschnout
kolem roku…………………………………………………..
8. Umožňuje slanost Mrtvého moře život některých organismů? Kterých...................................
……………………………………………………………….
9. Úrodnost delty Jordánu je již zmiňována ve starověku. Které plodiny v minulosti proslavily
tuto oblast………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Urči u dvou přiložených klimadiagramů, ke kterým městům patří (podle charakteristiky
klimatu Izraele v přiloženém textu) města: Haifa, Beerševa
11. Izrael má …………………………………………….klima, srážky přicházejí v zimě – v létě (označ správné
tvrzení)
12. Nejchladnějším měsícem je …………………………….. s teplotou do …………………….
13. Nejsušší místo v Izraeli je ……………………………………………..
14. Čím jsou specifické srážky v Izraeli, proč způsobují erozi
půdy?......................................................................................................................................

Administrativní členění, politická situace Izraele
15. Do přiložené mapky označ 6 distriktů Izraele ( administrativní jednotky) a palestinská území,
ze kterých se stát skládá. Použij mapu Školního atlasu světa a přiloženou mapu znázorňující
palestinská území uvnitř Izraele.
16. Názvy distriktů: Golanské výšiny, Gaza, Západní břeh Jordánu, Severní distrikt, Haifský distrikt,
Centrální distrikt, Telavivský distrikt, Jeruzalémský distrikt, Jižní distrikt
17. Politická situace – Izraelsko-palestinský konflikt – práce s přiloženou mapou Stát Izrael a
šíření jeho vlivu
 Podle legendy mapy urči, ve kterém roce vznikl stát Izrael………………………….
 Kolikrát a ve kterých letech bylo území Izraele posunuto na úkor
palestinských území……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
 Která významná historická města se nacházejí na území Západního břehu
Jordánu……………………………………………………………………………
 Území kterého poloostrova bylo vráceno Egyptu…………………………………….
18. Práce s textem – Golanské výšiny a prohlášení izraelského premiéra:
 Ve které části Izraele se nacházejí Golanské výšiny……………………………………………….
 Jaká část tohoto území patří Izraeli……………………………………..
 Jak si vysvětluješ pojem – anexe Golanských výšin………………………………………………..
 Jak se staví k tomuto kroku významné mezinárodní organizace?..............................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
 Jak se staví k problému izraelská vláda a k možnosti navrácení tohoto území
Sýrii?...........................................................................................................................

Izrael – zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Golanské_výšiny
http://zpravy.idnes.cz/benjamin-netanjahu-golanske-vysiny-izrael-syrie-f6r/zahranicni.aspx?c=A160417_142056_zahranicni_kha
http://www.denik.cz/ze_sveta/netanjahu-golanske-vysiny-budou-navzdy-izraele-20160417.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geografie_Izraele
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mrtvé_moře
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