




•  2. největší kontinent (spolu s Jižní  

                                       Amerikou)  

• rozloha: 24 360 000 km2 (pouze Severní) 
 

 

Hranice: 

 

Severní Amerika 

Střední Amerika 

Jižní Amerika Panamská šíje 

POLOHA A ROZLOHA 

Tehuantepecká šíje 



                         Geograficky je               
               samostatnou součástí 
       Severní Ameriky i  
       Amerika Střední, která  
                   se rozprostírá mezi  
               Tehuantepeckou šíjí  
                   v Mexiku a Panamskou  
                   šíjí v Panamě. 
 
 
 

Severní Amerika se nachází na severní a západní 
polokouli. Od ostatních světadílů je oddělena 
Atlantským,Tichým a Severním ledovým oceánem. 
Nejblíže má Severní Amerika Beringovým průlivem, 
širokým necelých 80 km, k východní Asii. 

ATLANTSKÝ 

OCEÁN 

TICHÝ OCEÁN 

SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN 



Na rozdíl od “Starého světa”, který zahrnoval 

Evropu, Asii a Afriku byla Amerika označována 

jako “Nový svět”. Kontinent byl pojmenován po 

italském mořeplavci Amerigu Vespuccim.  

K „ostrovní“ Severní Americe počítáme největší 

ostrov světa – Grónsko  (VÍCE) ,množství 

ostrovů v Severním ledovém oceánů a v prostoru 

Karibského moře a Mexického zálivu. Některé 

z nich, např. Bahamy, jsou pozůstatkem 

pokleslé pevniny.  

Jiné např.:  souostroví Velké a Malé Antily, 

vytvářejí kordillerský horský hřbet ponořený do 

moře.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B3nsko


Bermudský trojúhelník  -  je oblast u pobřeží Spojených 

států, přibližně ohraničená Miami,   Bermudami a Portorikem. 

V minulosti v tomto pomyslném trojúhelníku „záhadně“ 

zmizelo několik lodí a letadel. Pro vysvětlení existuje řada 

hypotéz. 

VÍCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bermudsk%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk


Velmi členité pobřeží 

 
V dobách ledových byla celá severní polovina světadílu až 

po Velká jezera několikrát překryta pevninskými ledovci, 

které velice měnily charakter krajiny. Mohutná váha 

ledovců zatlačila pevninu do plastického podloží zemské 

kůry. Bývalá údolí byla zaplavena mořem, které na jejich 

místě vytvořilo průlivy a zálivy. Pouze nejvyšší vrcholky 

někdejších hor zůstaly nad hladinou jako ostrovy. Proto 

nyní celou severní Kanadu netvoří  souvislá souš, ale 

rozsáhlé  Kanadské souostroví. 



ZAKRESLETE DO MAPY: 

 

 

Poloostrovy  -  Labrador, Aljaška, Kalifornský,     

       Florida 

 

Ostrovy  -  Grónsko, Baffinův, Viktoriin, Ellesmerův,     

         Newfoundland, Velké Antily, Aleuty 

 

Zálivy  -  Hudsonův, Aljašský, Mexický, Kalifornský,  

       Sv.Vavřince 

 

Moře  -  Beringovo, Baffinovo, Labradorské,       

      Sargasové, Karibské 

 



OSVOJOVÁNÍ SEVERNÍ AMERIKY ČLOVĚKEM 

Samostatná práce:  článek + otázky 

1.Kdo a kdy zahájil osvojování Ameriky? 

2.Odkud a kudy přišli 1.lidé do Ameriky? 

3.Jak se jmenovaly a na území kterého státu vznikly 

 mocné říše? 

4.Kteří Evropané dosáhli jako 1.pobřeží Severní Ameriky? 

5.Kdy to asi bylo? 

6.Kdo a kdy objevil Ameriku? 

7.Jak dotyčný cestovatel pojmenoval místní obyvatele a 

 proč? 

8.Které 3 státy nejvíce kolonizovaly Severní Ameriku? 

9.Kdy vznikly Spojené státy americké? 

10.Jakým způsobem řešil jih USA nedostatek pracovních 

 sil? 

11.Kdy bylo zrušeno otroctví? 

12.Které plodiny či zvířata „dala“ Evropě Amerika? 



ZDROJE OBRÁZKŮ: 

 

http://www.geografie.unas.cz/svet/pic/samerika.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/North_America_laea

_relief_location_map.jpg/500px-North_America_laea_relief_location_map.jpg 

http://www.ufo.cz/proof/bermuda.gif 
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