Opište si zápis číslo 36!
Podívejte se na následující videa:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-rozdelena-palestina-29-listopad-151057
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-nejdelsi-valka-20-stoleti-22-zari-152022
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-valka-v-perskem-zalivu-151762

- první video je věnované vzniku státu Izrael, který je nejvyspělejším státem této oblasti a také má
spory s drtivou většinou států v tomto regionu
- druhé video je věnované íránsko-irácké válce, která se stala nejdelší válkou 20. století
- třetí video se věnuje válce v Perském zálivu z roku 1990, které se zúčastnila i československá
protichemická jednotka
V učebnici si přečtěte strany 19 – 23, na kterých najdete informace ke státům Jihozápadní Asie i o
tomto regionu obecně

36.
Jihozápadní Asie
povrch: sever Taurus, Arménská vysočina (Ararat), Velký Kavkaz, Arabský poloostrov
podnebí: subtropické, jižně od Eufratu suché tropické
- život v oázách, Mezopotámské nížině (řeky Eufrat a Tigris), JZ část Arabského poloostrova
největší národ: Arabové

státy Perského zálivu a Arabského pol.:
Saudská Arábie, Jemen, Omán, Spojené Arabské Emiráty, Bahrajn, Katar, Kuvajt, Irák, Írán
obyvatelé: Arabové, Kurdové, Peršané
náboženství: islám (šíité a sunnité)
hospodářství založeno na těžbě ropy, jejím zpracování a vývozu
zemědělství: nedostatek orné půdy, žádný ze států není soběstačný ve výrobě potravin
- nejrozvinutější je Saudská Arábie, nejzaostalejší Jemen

Izrael:
hl. město: Tel Aviv, další města: Jeruzalém, Haifa
obyvatelstvo: 3/4 Židé, zbytek Arabové a menšiny
náboženství: judaismus, islám, křesťanství - všechny tyto náboženství mají své kořeny v Jeruzalémě
- hospodářsky nejvyspělejší země regionu, silná vazba na USA
- vyspělé závlahové zemědělství
- průmysl: strojírenství, zbraně, broušení diamantů
Palestinská autonomie – západní břeh Jordánu, pásmo Gazy

Írán:
hl. město: Teherán
- fundamentalistický muslimský (většina šíité) stát, dřívější jméno Persie, polovina území pouště
- hlavní surovina - ropa
ostatní sáty: Sýrie, Libanon a Jordánsko

Turecko
hl. město: Ankara, další města: Istanbul, Izmir
obyvatelstvo: Turci, na východě menšiny - Kurdů, Arménů, Arabů
- zemědělsko-průmyslový stát
- nejúrodnější oblasti - hustě osídlené pobřežní oblasti Černého, Marmarského a Egejského moře
s dostatkem srážek.

Kypr
hl. město: Nikosia
- rozdělen na řeckou (jižní) a tureckou (severní) část
- řecká část Kypru je od roku 2004 členem EU
- nejvýznamnějším odvětvím ekonomiky je cestovní ruch

