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!
- pokud byste měli ještě nějaký dotaz k učivu nebo k projektu, tak napište na můj messenger
Karlovarský kraj - Břízová
Vysočina – Hladká, Černý
Královéhradecký kraj – Caklová, Hladík
Liberecký kraj – Tlapáková, Hlaváček
Středočeský kraj – Kvapilová, Kropáček
Moravskoslezský kraj – Pěkná, Nguyen
Jihočeský kraj – Kropáčková, Weber
Plzeňský kraj - Fousková
Ústecký kraj - Ehrenberger
Olomoucký kraj – Sekyra, Milfait
Jihomoravský kraj – Bulena, Nikl
Zlínský kraj - Neubauer

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)

Dějepis
Projekt na známku:
Níže jsou napsané osobnosti 2. světové války a 50 let u nás. Každý z vás udělá projekt k
osobnosti, kde je napsané vaše jméno. Projekt bude na tvrdém papíru formátu A2 nebo A3
(podobné jste dělali například v angličtině), všechny informace k osobnosti najdete na
internetu, některé v učebnici nebo i v sešitě, můžete použít i obrázky z internetu a nalepit, různě
barevně udělat nadpisy a podobně, informace pište na papír ručně! U osobnosti byste měli
mít napsané, odkud pocházela, datum a místo narození i úmrtí, čím se osobnost proslavila, to
popsat podrobněji, co dělala například v mládí, co studovala, jak působila za války, jestli
dostala nějaké vyznamenání, jestli působila v nějaké skupině (třeba výsadek), popsat i tu
skupinu lidí, pokud osobnost působila v určitých místech, tak nalepit třeba i mapu s místy
působení, pokud osobnost žila i po válce, popsat i osud osobnosti v 50. letech i později, vypsat i
zajímavosti, které se k osobnosti vážou a podobně. Projekt přineste, až se znovu půjde do
školy a budete se učit ve škole, dříve jej do školy nenoste!
- pokud byste měli ještě nějaký dotaz k učivu nebo k projektu, tak napište na můj messenger

Jozef Gabčík – Aneta Caklová
Jan Kubiš – Matěj Kropáček
Jiří Potůček (operace Silver A) – Tomáš Ehrenberger
Alfréd Bartoš – Petr Černý
Karel Kněz – Michal Neubauer
Karel Kutlvašr – Daniel Weber
Karel Janoušek (armádní generál) – Václav Sekyra
František Peřina – Sára Tlapáková
Karel Klapálek – Matěj Hladík
Ludvík Svoboda – Anežka Kvapilová
Klement Gottwald - Matyáš Nikl
Alexej Čepička – Petr Nguyen
Antonín Novotný – Tomáš Hlaváček
Rudolf Slánský – Ariana Pěkná
Antonín Zápotocký – Radek Bulena
Jan Masaryk – Robert Milfait
Milada Horáková – Eliška Kropáčková
Josef Toufar – Kateřina Hladká
Vladimír Clementis – Kristýna Fousková
Rudolf Viest – Kristýna Břízová

