
Průvodka

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802

Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony klíčové 

aktivity 
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Název DUMu Anglosaská Amerika – hospodářství

Název dokumentu VY_32_INOVACE_12_12

Pořadí DUMu v sadě 12 

Vedoucí skupiny/sady Luděk Dobeš

Datum vytvoření 10.3.2013

Jméno autora Luděk Dobeš

E-mail autora dobes@gymjev.cz

Ročník studia Druhý

Předmět nebo tematická 

oblast
Geografie - Regionální geografie Ameriky

Výstižný popis způsobu 

využití materiálu ve 

výuce

Prezentováno na interaktivní tabuli s využitím psaného textu a doplňkových obrázků, 

které přiblíží regiony rostlinné a  živočišné výroby a zdroje surovin Anglosaské 

Ameriky.

Inovace: mezipředmětové vztahy (biologie, cizí jazyky), využití ICT, využití obrázků.



Zkvalitnění výuky 

prostřednictvím ICT

reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0802



Anglosaská 

Amerika

Hospodářství



• hospodářsky nejvyspělejší světový 

region

• USA

• Kanada

• členové NAFTA



Zemědělství

• plně mechanizované

• vysoká produkce



Ţivočišná výroba 

• chov skotu (prérie) – převaţuje chov na 

mléko

• chov prasat

• chov drůbeţe



Rostlinná výroba

• obiloviny (pšenice, kukuřice) – „Corn 

Belt“

• bavlník, tabák – J a JV USA – „Cotton 

Belt“ 

• cukrová třtina – pobřeţní níţiny

• vinná réva, subtrop. ovoce - Kalifornie



United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, licence Public Domain, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Corn_belt.svg&page=1, licence PD, (cit. 2012-10-07)

Corn belt

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Corn_belt.svg&page=1


Derfel73, licence Creative Commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_belt.svg?uselang=cs, licence CC, (cit. 2012-10-07)

Cotton belt

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cotton_belt.svg?uselang=cs


Průmysl

• rozsáhlé zdroje nerostných surovin

• zpracování dovezených surovin

• těžba černého uhlí - SV USA, 

Appalačské pohoří



Těžební průmysl

• Ropa a zemní plyn

• Mexický záliv

• Texas

• Aljaška

• Kanada (provincie Alberta - Edmonton)



Úkol

• Jakým způsobem se těţí ropa na 

pevnině a na moři?



Flcelloguy, licence Creative Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg, licence CC, (cit. 2012-10-07)

Řešení - pevnina

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg


Řešení - moře

Erik Christensen, licence Creative Commons, BY-SA, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_platform_in_the_North_SeaPros.jpg, licence CC, (cit. 27-

10-2012)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_platform_in_the_North_SeaPros.jpg


Těžební průmysl

• Měď, Zinek

• J Kanady

• SV USA

• oblast Velkých jezer



Hutnictví železa a oceli

• SV USA

• oblast Velkých jezer

• Buffalo

• Chicago

• Detroit



Hutnictví hliníku

• hliníkárny vybudovány v blízkosti vodních 

elektráren (náročný na vodu)

• závislé na dovozu bauxitu



Strojírenství

• automobily – Detroit – Ford, GM

• letadla – Seattle – Boeing

• raketový průmysl - Houston



CoolKid1993, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:General_Motors.svg, licence PD, (cit. 2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:General_Motors.svg


Marcin Mincer, licence Creative Commons, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Ford_Fiesta_X100_-_008.jpg, licence CC, (cit. 2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Ford_Fiesta_X100_-_008.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Ford_Fiesta_X100_-_008.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_Ford_Fiesta_X100_-_008.jpg


The Boeing Company, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Boeing_wordmark.svg&page=1, licence PD, 

(cit. 2012-10-07)

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soubor:Boeing_wordmark.svg&page=1


Chemický průmysl

• zaměřen na zpracování ropy

• v blízkosti zdrojů surovin

• Mexický záliv

• Texas
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