7. A – zeměpis
Projekt na známku:
Níže jsou napsané státy Evropy a u každého je napsané jméno. Každý z vás udělá projekt na
stát, kde je napsané vaše jméno. Projekt bude na tvrdém papíru formátu A2 nebo A3 (podobné
jste dělali například v angličtině), všechny informace ke státu najdete na internetu, 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! Pod tímto odstavcem máte uvedené, co vše byste
v tom projektu měli mít. 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 e-mail:
t.suchomel@seznam.cz nebo na messengeru
Co by mělo v projektu být:
název státu (vlajka, mapa státu), poloha (kde ve světadíle stát leží, kdo je sousedem a
podobně), rozloha státu, povrch a celkové přírodní poměry (hory a pohoří ve státě, vodstvo
– velké řeky, jezera, přístavy apod., biota - které zvířata a rostliny jsou pro stát typické a
vyskytují se ve velkém množství atd.), obyvatelstvo (počet obyvatel celkově, národnosti ve
státě, náboženství, jakým mluví obyvatelé jazykem 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), 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), zajímavosti a věci, které jsou pro stát typické (například v Belgii hranolky a
pralinky apod.)
Finsko - Řezáč
Norsko - Feltlová
Švédsko - Ondráček
Dánsko - Janovský
Island - Sajfr
Velká Británie - Sůva
Francie - Juklová
Polsko - Moučková
Itálie - Vodičková
Španělsko - Vodička
Portugalsko - Rysová
Belgie - Moučka
Nizozemí (Holandsko) - Ficek
Švýcarsko - Černý
Maďarsko - Polák
Rakousko - Navrátil
Řecko - Giňová
Irsko – Hiesböková
Slovinsko – Gregorová
Bulharsko - Nekvindová

