Zeměpis
Projekt na známku:
Každý z vás si je níže uveden u jednoho z krajů. Udělejte to stejně jako loni při státech Asie a
Afriky – pod seznamem krajů se jmény máte napsáno, co má být na první stránce, co na dalších
stránkách a na poslední stránce uveďte zdroje. Projekt přineste, až se znovu půjde do školy a
budete se učit ve škole, dříve jej do školy nenoste!
Karlovarský kraj – Danko, Lakatoš
Vysočina – Vašek, Klaudingerová
Královéhradecký kraj - Kučera
Liberecký kraj – Pražan, Málek
Středočeský kraj – Klaudinger, Gajdošová
Moravskoslezský kraj – Zahálková Nik.
Jihočeský kraj – Kučerová, Zahálková Nat.
Plzeňský kraj – Škrochová, Horáková
Ústecký kraj - Boháčová
Olomoucký kraj - Ondráček
Jihomoravský kraj – Jehlička, Volf
Zlínský kraj – Rys

první strana
Název školy, (obrázek vztahující se ke kraji (mapa kraje, znak kraje, obrázek atd.)),
název kraje, jméno, třída
- může být vytištěno nebo ručně

další strany (informace psány ručně!, nadpisy mohou být vytištěny stejně jako
obrázky)
kapitoly:
název kraje (mapa, znak)
poloha kraje v rámci České republiky, sousední kraje, rozloha kraje
povrch a celkové přírodní poměry (hory a pohoří, které se v kraji nachází, vodstvo – řeky,
jezera a nádrže, rostlinstvo, živočišstvo, CHKO a národní parky, přírodní památky atd.)
obyvatelstvo (počet obyvatel v kraji celkově, národnosti atd.)
okresní města (název a počet obyvatel města!, ne okresu), další velká města v kraji, napsat něco
bližšího ke krajskému i okresním městům
zemědělství (které rostliny se v kraji nejvíce pěstují a který chov zvířat je v kraji důležitý)
průmysl (které průmyslové odvětví je v kraji hodně zastoupené a ve kterých městech, jaké
nerostné suroviny se zde těží, významné podniky a společnosti, které jsou v kraji a ve kterém
městě, jaké jsou zde elektrárny atd.)
doprava (odkud a kam vedou nejdůležitější silnice (např. číslo dálnice, silnice 1. třídy atd.) a
železnice, jestli tu jsou letiště apod.)
cestovní ruch, památky (které místa a proč jsou v kraji navštěvovány, můžete napsat třeba i
památky UNESCO a něco k nim, přírodní zajímavosti, proč se do tohoto kraje například jezdí a
podobně)

poslední stránka
zdroje čerpání informací (vypsat internetové stránky, atlasy, knížky, které jste použili)

