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 Prví trestanci a vojaci sa usadili na mieste  
dnešného mesta Sydney 

Európania začali podrobnejšie spoznávať Austráliu až v 17. stor. 

Najväčšia vlna prisťahovalectva  súvisela s objavením zlata (19. stor.) 



  JAMES COOK 

    Svojimi objavmi v južnom 
Tichomorí sa preslávil 
Angličan James Cook. 
Objavil Veľkú útesovú 
bariéru, ktorá sa ťahá v 
dĺžke 19 tisíc kilometrov 
pozdĺž východného pobrežia 
austrálskej pevniny. Toto 
pobrežie nazval menom, ktoré 
má dodnes – Nový Južný 
Wales. Zmapoval Botanický 
záliv, v ktorom sa dnes 
nachádza mesto Sydney. 
 



Austrálski černosi – Aborigéni 

  

       

     Pôvodní obyvatelia austrálski černosi osídlili územie už pred 40 000 
rokmi z juhovýchodnej Ázie. Boli to kočovní lovci a zberači, ktorí sa 
dokonale prispôsobili nehostinným podmienkam. Pred príchodom 
Európanov žilo na kontinente približne 300 000 domorodcov. 
Prisťahovalci ich postupne zahnali do nehostinnej púšte, alebo 
dokonca zabíjali. Rovnaké práva získali domorodci až po 2. svetovej 
vojne. V súčasnosti ich je spolu s miešancami asi 150 000.  

 
 
  



 
Život aborigénov v minulosti 

  

Austrálski domorodci sa v minulosti 
živili zberom plodov a lovom. Ich 

zbraňou bol bumerang. Je z plochého 
ohnutého dreva a má tú výhodu, že 

ak po hodení minie cieľ, vráti sa späť 
k lovcovi. Dnes sa tento vynález 

používa ako hračka alebo športové 
náradie. 



Život aborigénov v súčasnosti 

 

       
      Život súčasných aborigénov sa výrazne líši 

od života ich predkov. Stratili kontakt s 
prírodou a ich pôvodnou kultúrou. Ich 

komunity (spoločenstvá) žijú zväčša vo veľmi 
zlých životných podmienkach na okrajoch 
miest alebo rezerváciach. Príčinou vysokej 

kriminality je zlé sociálne postavenie, 
alkoholizmus, drogová závislosť. 

Malé skupiny pôvodných  
obyvateľov pracujú na odľahlých  

farmách ako pastieri dobytka a oviec. 
Iní zase v atraktívnych turistických  

centrách predvádzajú tradičné tance  
a spevy pre turistov. 



 
 

.   Austrália je v súčasnosti  
mnohonárodný a  
multikultúrny štát. 

Má viac ako 20 mil.  
obyvateľov, 

 ktorých počet sa  
zvyšuje  

prisťahovalectvom z Ázie. 

 
Keď v roku 1901 vyhlásila  
Austrália samostatnosť,  
mohli sa tam prisťahovať 

iba Európania. 
V súčasnosti žijú v Austrálii 

aj početné komunity Číňanov,  
Indov a ďalších prisťahovalcov 

z Ázie.  
 

 
Úradný jazyk: angličtina 
 
Náboženstvo:  
katolícke (27,3%) 
evanjelické (21,8%) 
iné kresťanské (21,2%) 
islamské (1,1%) 
budhistické (1,1%) 
hinduistické (0,4%) 
iné (27,1%) 
 



PRACOVNÝ LIST Č. 1 
  
Téma: Obyvateľstvo Austrálie 
Cieľ: Zopakovať si poznatky o obyvateľstve  
         Austrálie 

1. Priraď k pojmom správne storočie: 
 
1 objavenie zlata                                                 A 17. stor. 
2 podrobnejšie spoznávenie Austrálie Európanmi    B 18. stor. 
3 objaviteľské plavby Jamesa Cooka                     C 19.stor.   
 
............................................................................................................................ 
 
2. Pôvodní obyvatelia Austrálie sa volajú: ...................................................... 
 
3. Popíš ich život v minulosti a súčasnosti. 
 
                   MINULOSŤ                                            SÚČASNOSŤ 
    ...............................................              ................................................. 
    ...............................................              ................................................. 
    ...............................................              ................................................. 
    ...............................................              ................................................. 
 



4. Doplň do textu chýbajuce slová. 
 
Svojimi objavmi v južnom Tichomorí sa preslávil Angličan............................... 
Objavil Veľkú útesovú............................, ktorá sa ťahá v dĺžke 19 tisíc kilometrov 
pozdĺž ........................pobrežia austrálskej pevniny. Toto pobrežie nazval menom, 
ktoré má dodnes –.................................................. Zmapoval Botanický záliv, v 
ktorom sa dnes nachádza mesto............................ . 
 
  
 
5. Doplň do tabuľky správne 
    informácie. 

Vyhlásenie  
samostatnosti 

Početné komunity 
žijúce v Austrálii 

Počet obyvateľov 

Úradný jazyk 

Náboženstvo 
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