Zeměpis – projekt – 8. třída
Každý z vás si vybere jeden ze států níže (někteří jste mi je říkali už ve škole, můžete si vzít
i jiný stát z Afriky nebo Asie, který v seznamu není), přes svoji skupinu na messengeru si
napište, který stát si kdo vezme – dva žáci můžete mít i stejný. Udělejte to stejně jako loni
při státech Evropy – pod výběrem států máte napsáno, co má být na první stránce, co na
dalších stránkách a na poslední stránce uveďte zdroje. Pokud byste něčemu nerozuměli nebo
měli i nějaký jiný dotaz k zeměpisu, napište buď na e-mail t.suchomel@seznam.cz nebo na
můj messenger.

Státy na výběr:
Egypt, Jihoafrická republika, Keňa, Ghana, Nigérie, Tanzanie, Maroko, Alžírsko,
Senegal, Namibie, Madagaskar, Japonsko, Indonésie, Pákistán, Írán, Saudská Arábie,
Omán, Izrael, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán, Spojené Arabské Emiráty, Mongolsko,
Jižní Korea, Malajsie, Thajsko, Bangladéš, Turecko, Filipíny
první strana
Název školy, (obrázek vztahující se buď ke státu (mapa, obrázek atd.) nebo škole), název státu,
jméno, třída
- může být vytištěno nebo ručně
další strany (informace psány ručně!, nadpisy mohou být vytištěny stejně jako obrázky)
kapitoly:
název státu (vlajka, mapa státu)
poloha (kde ve světadíle stát leží), rozloha
povrch a celkové přírodní poměry (hory a pohoří ve státě, vodstvo – velké řeky, jezera, přístavy
apod., podnebí, ve kterém se stát nachází, napsat, biota - které zvířata a rostliny jsou pro stát
typické a vyskytují se ve velkém množství atd.)
obyvatelstvo (počet obyvatel celkově, národnosti ve státě, náboženství atd.)
hlavní město (název a počet obyvatel a nějaké informace k němu), další velká města a jejich počet
obyvatel
zemědělství (které rostliny se ve státě nejvíce pěstují a který chov zvířat je ve státě důležitý)
průmysl (které průmyslové odvětví je ve státě hodně zastoupené a ve kterých městech, jaké
nerostné suroviny se zde těží, významné podniky a společnosti, které jsou ve státě atd.)
doprava (odkud a kam vedou nejdůležitější silnice a železnice, kde najdeme hlavní letiště a
přístavy a podobně)
cestovní ruch, památky (které místa a proč jsou navštěvovány, můžete napsat třeba i památky
UNESCO a něco k nim, přírodní zajímavosti, proč se do této země například jezdí a podobně)
poslední stránka
zdroje čerpání informací (vypsat internetové stránky, atlasy, knížky, které jste použili) – může být
i vytištěno

