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KANADA NA MAPĚ SVĚTA



SATELITNÍ SNÍMEK KANADY



Samostatná práce s mapou v atlase:

1)Popiš členitost pobřeží Kanady(oceány, moře, 
zálivy, poloostrovy, ostrovy, průlivy).

2) Vyhledej a zapiš velká města.

3) Vyjmenuj kanadská jezera a řeky.

4) Urči geografickou polohu Kanady.

5) Kteří klimatografičtí činitelé rozhodují o podnebí 
v Kanadě.



Hlavní městoHlavní městoHlavní městoHlavní město: Ottawa

RozlohaRozlohaRozlohaRozloha:
9 984 670 km² (2. na světě)
z toho 8,92 % vodní plochy

Nejvyšší bodNejvyšší bodNejvyšší bodNejvyšší bod: Mount Logan, Yukon (5959 m n. m.)

Počet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatelPočet obyvatel: 32 547 200 (36. na světě, 2006)

HustotaHustotaHustotaHustota zalidněnízalidněnízalidněnízalidnění: 3,26 ob. / km² (230. na světě)

HDIHDIHDIHDI: ▼ 0,888 (velmi vysoký) (8. na světě, 2010)

JazykJazykJazykJazyk: angličtina, francouzština

NáboženstvíNáboženstvíNáboženstvíNáboženství
křesťané 77,1 % (katolíci 43,6 %, Sjednocená 
církev Kanady 9,6 %)

Státní zřízeníStátní zřízeníStátní zřízeníStátní zřízení federativní konstituční monarchie

VznikVznikVznikVznik 1. července 1867 (od Spojeného království)

KrálovnaKrálovnaKrálovnaKrálovna
Alžběta II.
zastupována generálním guvernérem Davidem 
Johnstonem

MěnaMěnaMěnaMěna kanadský dolar (CAD)



KANADA JE ROZČLENĚNA NA 10 PROVINCIÍ A 3 SPOLKOVÁ 
TERITORIA





JACQUES CARTIER NA 
SVÝCH TŘECH 
VÝPRAVÁCH 
PODROBNĚ 
PROZKOUMAL 
POBŘEŽÍ 
NEWFOUNDLANDU  A 
ZÁLIV SV. VAVŘINCE, 
ČÍMŽ OTEVŘEL CESTU 
FRANCOUZSKÉ 
KOLONIZACI.



Kanada Kanada Kanada Kanada 
-vznikla na území osídleném Indiány a Eskymáky
-největší etnické skupiny jsou Kanaďané (39,4 %), Angličané (20,2 %), 
Francouzi (15,8 %), Skotové (14,0 %), Irové (12,9 %), Němci (9,3 %), 
Italové (4,3 %), Číňané (3,7 %), Ukrajinci (3,6 %) a První národy (3,4 %)

-je technicky vyspělou zemí disponující rozsáhlými přírodními a 
nerostnými zdroji.V minulém století růst výroby, těžby a služeb přeměnil 
ekonomiku ze zemědělsky zaměřeného státu na urbanizovaný průmyslový 
stát. Stejně jako v ostatních zemích rozvinutého světa v kanadské 
ekonomice dominuje sektor služeb, jež zaměstnává tři čtvrtiny 
Kanaďanů. 

-má úzké zahraniční vztahy s USA, s nimiž má nejdelší nebráněnou 
hranici na světě
-Kanada je jedním z nejbohatších států světa s vysokými příjmy na 
jednoho obyvatele. Životní úroveň v zemi je tak velmi vysoká.

-v minulém století růst výroby, těžby a služeb přeměnil ekonomiku ze 
zemědělsky zaměřeného státu na urbanizovaný průmyslový stát. Stejně 
jako v ostatních zemích rozvinutého světa v kanadské ekonomice 
dominuje sektor služeb, jež zaměstnává tři čtvrtiny Kanaďanů. 



HOSPODÁŘSTVÍ
-kanadské prérie jsou dnes jedněmi z nedůležitějších oblastí pěstování pšenice
a ostatních obilovin. 

-je největším světovým vývozcem zinku a uranu a předním světovým vývozcem 
zlata, niklu, hliníku, olova. 

-mnoho sídel v severní části země existuje jen díky těžařství, ať už minerálních 
surovin nebo dřeva. Má také značně velký výrobní sektor, především na jihu v 
Ontariu , kde je důležitý především automobilový průmysl a dále pak na jihu 
Québecu , kde sídlí mnoho firem zabývajících se kosmonautikou a vesmírným 
průmyslem.



BUDOVA PARLAMENTU V OTTAWĚ



MODERNÍ OTTAWA

NÁRODNÍ GALERIE



DIVOKÁ PŘÍRODA                          NÁRODNÍ PARKY

národní park Rocky Mountain



TORONTO



NIAGARSKÉ VODOPÁDY Z KANADSKÉ STRANY



YUKON NA ALJAŠCE



DRSNÁ KRÁSA 
KANADY

� K





OBLÍBENÝ RYBOLOV



KOLÉBKA CELOSVĚTOVĚ OBLÍBENÉHO 
SPORTU, LEDNÍHO HOKEJE

Kanadskými oficiálními národními sporty jsou 
lední hokej (zimní sport) a lakros (letní). 
V roce 2010 se ve Vancouveru pořádaly zimní 
Olympijské hry.



VELKÁ KANADSKÁ JEZERA MAJÍ I HOSPODÁŘSKÝ 
VÝZNAM. JAK JSOU VYUŽÍVÁNA TATO JEZERA NA 
HRANICÍCH MEZI USA A KANADOU?



CESTOVÁNÍ VLAKEM V KANADSKÝCH HORÁCH



SEVER KANADY



OPAKOVÁNÍ - DOPLŇ :

� Plocha území Kanady je ….. 

� Kanada je na  …. místě mezi největšími státy.

� Počet obyvatel je ….

� Hlavním městem je …..

� V kanadě jsou dva úřední jazyky: …….. a ……..

� Napiš názvy významných kanadských měst:

………………………………………………………………………………………

� Mezi kterými jezery se nachází Niagarské vodopády?

………………………………………………….



ZDROJE

� http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada

� http://www.google.cz/images?hl=cs&expIds=17259,17311,17315,23628,23756,24878,25834,26746,267
61,26788,26849,26885,27014&xhr=t&q=kanada&cp=3&rlz=1W1SKPB_cs&wrapid=tljp12863732750151
4&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=3n-
sTLzhGMiSswbAkty8BA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&sqi=2&ved=0CDsQsAQwAw&bi
w=1020&bih=483

� http://www.google.cz/images?um=1&hl=cs&rlz=1R2SKPB_csCZ348&biw=1020&bih=483&tbs=isch%3A1&
sa=1&q=ottawa&aq=f&aqi=g2&aql=&oq=&gs_rfai=

� Zeměpis pro 6.a7.ročník ZŠ. SNP2003

� Použito výukových prezentací ZŠ Týn nad Vltavou Malá Strana
http://www.ingema.net/foto_na_www/hajek-kan/ontario_27.jpg


