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5 metodický list/anotace - výstižný popis 

způsobu použití výukového materiálu ve 

výuce 

Vizuální podpora výkladové části hodiny. 

Možnost  využití při opakování.  

Možnost využití k domácí přípravě žáků – 

elektronická učebnice. Žáci si mohou 

samostatně opakovat učivo s podporou aktivní 

prezentace (předpokládá elektronickou 

komunikaci).  



OBYVATELSTVO 

NÁRODY SVĚTA 



Znaky národa: 

společné území 

jazyk 

historický vývoj 

kultura 

vědomí příslušnosti  

k národu 

1. 



Celkový počet národů 
se odhaduje kolem 

3000. 

Jsou národy velké – 

přes 100 milionů 
příslušníků 

i národy málo početné –  

pouze několik 

1000 členů. 
 

 
2. 



V zaostalejších částech světa (např.stř. Afrika, 
Oceánie) představují nejvyšší společenskou jednotku 

kmeny. 

Jeden z mnoha kmenů na Nové Guinei. 

3. 



Mezi národy s více 
než 100 miliony 
příslušníků patří: 

Japonci – 

přes 130 milionů, 

žijí převážně v 
Japonsku. 

4. 



Rusové -  

přes 150 milionů, 

žijí většinou v 
Rusku a také v 
sousedních 
zemích. 

 
 

5. 



Brazilci - 

asi 200 milionů, 

žijí v Brazílii. 

 
 

6. 



Bengálci - 

přes 200 milionů,  

žijí v Bangladéši a 
v Bengálsku v Indii.   

7. 



Indonésané - 

přes 230 milionů,  

žijí  v Indonésii. 
 

8. 



Američané -  

přes 300 milionů, 

obyvatelé USA, 
hlásící se k 
americké 
národnosti. 

9. 



Arabové -  

kolem 400 milionů, 

většinou žijí na 
Arabském 
poloostrově 

a v severní Africe. 

10. 



Číňané (Chanové) –  

přes 1 miliardu 300 
milionů,  

žijí hlavně v Číně, 

na Tchajwanu  

a v Singapuru.   

 

11. 
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