Úkoly na týden od 4. 5. do 7. 5. 2020
- pokračujeme ještě dál v poznámkách k obyvatelstvu světa

Obyvatelstvo světa
KULTURA
- každou společnost charakterizuje specifická kultura, která je jejím typickým znakem a mimo
společnost neexistuje
- představuje určitý způsob života, projevuje se v našem každodenním chování a jednání
- život lidí v různých částech světa velmi rozmanitý
- pojem kultura je široký – nejčastěji jím chápeme – malířství, sochařství, architekturu, hudbu,
divadlo, film, literaturu,..
-hmotné výtvory člověka – stavby, umělecká díla, knihy, kroje,..
- duchovní hodnoty – náboženství, jazyk, písmo, tradice, hudební a taneční projevy, lidová
kultura (jejím studiem se zabývá etnografie) – folklor (zvyky, kroje, tradice, lidová řemesla,
gastronomické speciality, slovesné projevy, ..)
- UNESCO – Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
- na seznamu světového dědictví UNESCO nejvýznamnější přírodní a kulturní památky
světa

NÁBOŽENSTVÍ
- religie nedílnou součástí lidské kultury
- studiem náboženství se zabývá religionistika- popisuje a klasifikuje náboženské systémy, studuje
náboženské představy, vznik a vývoj náboženského myšlení
-náboženství je souhrn chování, zvyků, symbolů, systému názorů a kultovních činností, jimiž se
řídí věřící daného druhu náboženství
- monoteistická náboženství – věří v jednoho boha – křesťanství, judaismus, islám
- polyteistická náboženství – věří ve více bohů – hinduismus
- nejstarší náboženské formy věří v existenci nadpřirozených sil, bytostí, předmětů, které mohou
ovlivnit život člověka – animismus, totemismus, démonismus, šamanismus,..
- ateisté – lidé, kteří nevěří v žádné božstvo
- světová náboženství – mají celosvětovou působnost, velký počet věřících – křesťanství, islám,
buddhismus, hinduismus
- nerozšířenější křesťanství – 32% obyvatel planety
- judaismus – etnické náboženství – vychází z něj křesťanství a islám
- islám – nejmladší náboženství
- buddhismus – nemá žádná dogmata, boha ani posvátnou knihu
(jednotlivá světová náboženství již probrána v minulých ročnících v rámci regionálního zeměpisu)

- sekty – uzavřené náboženské skupiny, vyčlenily se z původních náboženství

- odlišnosti náboženské víry – častým důvodem pronásledování a válek – např. Balkán
(pravoslavní Srbové, katoličtí Chorvati, bosenští muslimové), Severní Irsko (katolíci a
protestanti), Súdán (muslimští Arabové a křesťanští černoši), J Asie (hinduisté a muslimové)

SÍDLA
sídlo - seskupení lidských obydlí, hospodářských budov, přiléhajících hospodářských prostor a je
odděleno od ostatních sídel plochami bez lidských obydlí
- základní centrum lidských činností
- členění: venkovská a městská - liší se velikostí, počtem obyvatel a převládající hospodářskou
funkcí
Venkovská sídla – samoty – s jedním až třemi domy (zámečky, statky, hájovny, myslivny)
vísky – tvoří 4 -15 usedlostí
vesnice – s větším počtem usedlostí
Městský charakter sídla je dán počtem obyvatel nad určitou hranici např. 5 000, rázem zástavby,
převahou obyvatel pracujících v průmyslu a obslužnou funkcí pro vlastní
obyvatelstvo i dojíždějící
Aglomerace – seskupení sídel kolem jednoho významnějšího města
obce jsou s jádrem aglomerace spojeny dojížďkou do zaměstnání, do škol,
za službami a tvoří funkčně jednotný celek
Konurbace – soustava měst, z nichž žádné nemá vedoucí úlohu – např. Porúří v Německu,
Hornoslezská oblast v Polsku, největší konurbace světa – spojení měst
Tokio-Jokohama-Kawasaki
Megalopolis – vzniká spojením několika konurbací
např. USA – Bos-Wash – široký pás městských sídel od Bostonu po Washington
Urbanizace = poměšťování, koncentrace obyvatelstva a lidské aktivity do měst
- v současnosti ve městech více než 50% světové populace
Suburbanizace – přesun obyvatel a společenských činností z jádra měst na jeho okraj

DÚ
1. Vyhledejte, kolik procent ateistů je ve světě, v ČR
2. Kdo je současným papežem, odkud pochází?
3. Pro která náboženství je významný Jeruzalém?
4. Která je nejlidnatější muslimská země světa?
5. Jaká náboženství jsou zastoupena v Asii?
6. Čím se liší buddhismus od ostatních náboženství?
7. Do tabulky zpracujte deset nejlidnatějších aglomerací světa, uveďte i počet obyvatel
- vše si doplníte ke svým poznámkám do sešitu, následně zpracujete ve Wordu, napište vždy
znění otázky a odpověď a odešlete na můj mail

- PS str. 18 – 24, vyfotit, poslat

Úkoly zasílejte vždy ihned po obdržení zadání, nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12:00.

Děkuji za spolupráci

