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Téma: Zeměpis pro 7. ročník
Název: VY_32_INOVACE_14_11B_Japonsko
Cílová skupina: žáci 7. ročníku
Anotace: Pracuje se s učebnicí (M. Holeček, B. Jánský a kol. Zeměpis světa 2,
Nakladatelství české geografické společnosti s.r.o. Praha 1998) a atlasem světa (mapa
litosférických desek). Základní informace, které si má žák odnést z této hodiny, jsou doplněné
o zajímavosti a úkol, kde žáci s pomocí odborné literatury či internetu určí zaměření
nejznámějších japonských firem.

Autor: Mgr. Irena Černíková

JAPONSKO – TOKIO (TÓKJÓ)
1.Poloha – ostrovy Honšú, Hokkaidó, Kjúšú, Šikoku + velký počet malých
ostrovů. V celé oblasti se projevuje sopečná činnost a zemětřesení
2. Podnebí – od mírného po skoro tropické, výrazně ovlivňují monzuny a
mořské proudy (chladný - S, teplý - J)
3. Hospodářství: a)průmysl – téměř chybějí přírodní zdroje, většina surovin se
musí dovážet. Jsou 1. ve výrobě automobilů, námořních lodí, na špičce
v elektronice, elektrotechnice, optice, chemii. Japonsko patří k hospodářsky
nejvyspělejším státům světa. Po 2. sv. válce – hospodářský zázrak
b) zemědělství - nedostatek orné půdy, většina ploch – rýže,
výnosy nejvyšší na světě, významný rybolov
c) doprava – vlak Šinkanzen, tunel Seikan
4. Stát. zřízení – císařství, další název – Země vycházejícího Slunce,
5. Historie – samurajové (meč), ostatní se brání svým tělem – karate
Hirošima, Nagasaki – jaderná bomba (2. sv. válka)
ikebana (umělec. aranžování květin), bonsaj (zakrslé tvarované rostliny),gejša
(společnice)
6. Města: Ósaka, Kjóto, Kóbe, Nagoja, Jokohama
Zajímavosti:
V Japonsku je kolem 60 činných sopek a velké množství vyhaslých. K těm
nejznámějším patří Fidži – vyhaslá sopka, která je nejvyšší horou Japonska.
Japonské obyvatelstvo patří k nejzdravějším na světě, dopracovalo se k 99%
gramotnosti a má nejnižší kojeneckou úmrtnost na světě. Tato země je tradičním
velrybářským státem. Více jak ¾ lidí žijí ve městech.
ÚKOL: Roztřiď následující japonské firmy na ty, které vyrábějí automobily a ty
které vyrábějí elektrotechniku:
CANON,
FUJI,
HONDA,
INFINITI,
ISUZU,
KAWASAKI,
KONICA,
MAZDA,
MITSUBISHI,
NIKON,
NISSAN,
OLYMPUS,

PANASONIC,
SANYO,
SONY,
SUBARU,
SUZUKI,
TOSHIBA,
TOYOTA,
YAMAHA
ÚKOL: Roztřiď následující japonské firmy na ty, které vyrábějí automobily a ty
které vyrábějí elektrotechniku - ŘEŠENÍ
AUTA: Toyota, Mitsubishi, Subaru, Nissan, Infiniti, Isuzu, Honda, Kawasaki, Mazda, Suzuki

