Pracovní list – Kraje České republiky – projekt
Části projektu
1. Vyhledávání, třídění, kompletace informací
2. Sestavování výukové karty v programu Word
Cíl projektu
1. Úkolem projektu je vytvoření výukových karet krajů ČR s přehlednými informacemi,
mapovou a obrázkovou přílohou.
2. Z vytvořených karet vznikne celistvý soubor – jednoduchý Atlas krajů ČR, který
poslouží jako výukový materiál pro maturitní přípravu.
3. Každý žák má za úkol vytvořit dvě výukové karty – první informativní (základní údaje
o zadaném kraji), druhou doplňkovou (podrobné zpracování jednoho konkrétního
místa kraje)
Časová náročnost projektu:
1. Vyhledávání, třídění, kompletace informací – 4 výukové hodiny (2 bloky zeměpisného
dvouhodinového semináře)
2. Sestavování výukové karty v programu Word – 4 výukové hodiny (2 bloky
zeměpisného semináře)
Popis zadání 1. části:
1. Seznámení žáků s projektem
2. Rozdělení krajů mezi jednotlivé žáky (v případě, že počet žáků nesouhlasí s počtem
krajů, lze zadat i jiná témata výukových karet, např. památky UNESCO v ČR, národní
parky ČR, krajská města atd.)
3. Podle dostupných internetových zdrojů zjišťujte informace k zadanému kraji:
Základní informace
 rozloha a počet obyvatel, porovnání s ostatními kraji, hustota obyvatel
 krajské město
 počet okresů
 hejtman kraje
Heraldika kraje


znak kraje a vysvětlení symboliky

Podrobné údaje o kraji




povrch, podnebí, vodstvo, ochrana přírody
obyvatelstvo
hospodářství – zemědělství, průmysl, služby

Doplňující přílohy





znak kraje
zobrazení kraje v rámci ČR (mapka)
zobrazení okresů (mapka)
obrázky ke zmiňovaným informacím o kraji (nepovinné), vždy s popiskem

Motivační fotografie




výběr motivační fotografie na druhou stranu výukové karty
(cílovým motivem by měl být objekt typický pro zadaný kraj (město, přírodní
objekt, stavba, typický produkt kraje atd.)
fotografii lze zvolit jednu na celou plochu karty, nebo kombinací několika
fotografií vyplňující celou plochu karty

Popis zadání 2. části:
Základní informace



s nadpisem Základní údaje (Základní informace)
zadané informace zapsat pod sebe (nejlépe využít do orámovaného textového
pole)

Heraldika kraje


umístění znaku v levém horním rohu karty s vysvětlením pod nebo vedle
znaku

Podrobné údaje o kraji




heslovitý popis k jednotlivým bodům zadání
nejlépe umístit do textových polí
umístění v pravé polovině karty

Doplňující přílohy



mapka umístění kraje v rámci ČR a mapka okresů – v dolní levé části karty
ostatní fotografie (nepovinné) – možno umístit pod textovými poli

Druhá výuková karta




vyberte jedno místo, přírodní zajímavost, město, kulturní památku kraje
na jednu stranu výukové karty umístěte fotografii daného místa
na druhou – textovou stranu zpracujte popis vybraného místa

