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Programy a materiály
používané v jednotlivých
ročnících, úkoly 

6. ročník:
1. Klipart
2. Mapy.cz
3. Google obrázky
4. Google Earth
5. Savage Earth Animation
6. www.seznam.cz
7. www.skolazaskolou
8. www.HEJDA – Webcams
9. Diderot 2002
10. Vlastní prezentace:
Kdo jsi? Kde jsi?
Přírodní vodní zdroje
Naše planeta – povrch
Modrá planeta – Země
Zemský povrch
Jeskyně
Sopečná činnost
Afrika
Austrálie a Oceánie
11. Encyklopedie „Vesmír“ - The Komplete Cosmos Blue planet
7. ročník:
1. Zeměpisná encyklopedie- omega software © 2004
Copyright@omega software team- Jiří Růžička
2. Diderot 2002
3. Atlas světa – slepé mapy
4. Výukové programy pro zeměpis
5. Google Earth
6. Google – obrazový materiál
7. www.skolazaskolou – projekt
8. www.seznam.cz – počasí – mapy- zajímavosti – ekologie
9. Vlastní prezentace – geografické, kulturní a historické zajímavosti
8. ročník:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.seznam.cz – mapy - plánovač tras – zprávy – zajímavosti
mapy Atlas
Diderot 2002
Výukové programy pro zeměpis
Google Earth
www.skolazaskolou
Nejkrásnější místa ČR – Multimediální program – Vektris Rožnov,s.r.o,
Polanského 1625, Edice INFOTURIST
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9. ročník:
1. www.sezmam.cz – mapy – statistiky – politické a hospodářské materiályglobální problémy – ekologie
2. Geoogle – obrazový materiál
3. www.skolazaskolou
4. Encyklopedie „Vesmír“
5. Vlastní prezentace – Divy a zajímavosti světa

Poznámky:
•
•
•

 práce na PC
Otázky – výklad učitele nebo dialog s žáky – nebo k ústnímu zkoušení
Úkoly jsou plněny pod vedením učitele nebo jako samostatná práce, mohou být
oznámkovány

Úkoly pro žáky
6. ročník:

•
•
•
•
•
•

Najít materiály a vypracovat referát k probíranému učivu
Vypracovat plánek okolí svého bydliště /školy/
Každý žák si vylosuje stát /město/ a zjistí jaké je tam počasí
Během hodin vyhledávají dílčí úkoly se kterými seznámí třídu
/prozatím v Infocentru, později v učebně vybavené počítači
Při prezentacích plní zadané úkoly
Testy

7. ročník:
•
•
•
•

Najít materiály a vypracovat referát k probíranému učivu
Vypracovat zadání do slepých map
Procvičovat povrch v daných programech a následně testy
Vytvořit vlastní prezentaci o kterékoliv zemi světa nebo zeměpisných
zajímavostech
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8. ročník:

9.ročník:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Najít materiály a vypracovat referát k probíranému učivu
Zpracovat dvoudenní výlet v rámci ČR
Naučit se pracovat s jízdními řády a vyhledávačem tras
Vytvořit vlastní prezentaci
Zpracovat graf z oblasti obyvatelstva nebo průmyslu a zemědělství
Vyhledat statistické údaje
Testy

Najít materiály a vypracovat referát k danému učivu
Vypracovat Katalog CK /jedna destinace/
Zpracovat jeden z ekologických problémů světa
Prezentace na téma integrace, ekonomika, vyspělost světa
Testy
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