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Úvod

V úvodu k tématu daného zadání se naskýtá možnost podívat se do knihy
„Hovory s T.G. Masarykem“ a přestože máme v ruce vydání z roku 1937 uváděné
myšlenky a názory Tomáše Garrigue Masaryka lze i dnes vnímat jako aktuální
pohled na pojem demokracie.
… demokracie je názor na život….
… demokracie je diskuse, ale jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě
hledají pravdu …
… nejhlubší argument pro demokracii je víra v člověka, v jeho hodnotu …
... demokracie je zárukou míru pro nás i pro svět …
… škole neběží jen to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale učit žáky tak,
aby dovedli sami pozorovat přírodu a život a dovedli správně řešit úkoly,
kdekoli se k nim dostanou …
Výchozím bodem je pro nás charakteristika jednoho z průřezových témat
školního vzdělávacího programu „Výchova demokratického občana“, kde se říká:
vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti, orientovat se ve složitostech
demokratické společnosti, konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské
důstojnosti a s respektem k druhým i s uplatňováním zásad slušné komunikace.
Vede k aktivnímu dodržování práv a svobod, vede k chápání, jak společnost funguje,
rozvíjí a podporuje komunikativní a prezentační schopnosti, vede k uvažování
v širších souvislostech a ke kritickému myšlení, motivuje k ohleduplnosti, učí
sebeúctě, sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti.
Proto i my si pro zeměpisné učivo dáváme za cíl vybavit našeho žáka tak, aby
se dokázal v problémech orientovat, dokázal diskutovat a při vyjádření vlastního
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názoru uměl vždy uvádět odpovídající argumenty. Vše se musí odvíjet od dodržování
práv, povinností, svobod a odpovědnosti. Takový přístup musí vést k zachovávání
slušnosti při vystupování, respektování zásad diskuse a demokratických způsobů
řešení. V obecném pojetí vyjadřuje pojem demokracie umožňovat všem občanům
účast a podíl na řízení a správě státu.
Ve školní podobě se jedná o výchovu k občanství, o přípravu žáka pro
budoucí aktivní podíl třeba i na řízení státu, přijímání různých rozhodnutí a
argumentací na základě skutečných faktů.
Jde o výchovu k toleranci, ale současně k respektování lidských práv a
svobod. K tomu všemu musí být náš žák vybaven dostatečnou úrovní vědomostí a
dovedností, kterou získává ve vyučování jednotlivých předmětů.
Proto výchova k demokracii musí vést žáka k možnosti zapojit se v budoucnu
do praktického života. K tomu právě může přispět i práce v malé stávající komunitě,
kterou je například třída, škola, obec atd.
Náš žák musí být vybavený odpovědností a schopností, postavit se čelem
k daným problémům své skupiny se kterými se průběhu školní docházky setkává.
Umí naslouchat, umí reagovat, umí se rozhodnout, umí argumentovat a umí nalézat
vlastní řešení problému, případně adresně prezentovat svou práci.
K tomu všemu je vždy nápomocen učitel, za jehož přispění (ale občas
záměrně a účelově zcela v pozadí) se vytváří příznivá, otevřená a pracovní
atmosféra, která žáky motivuje. Učitel využívá různé metody a formy práce, ale musí
své žáky dobře znát tak, aby dokázal vytvořit otevřený prostor, který povede žáky
k propojení s praxí a reálným životem. Proto je naším cílem vybavit žáky také citem
pro spravedlnost, toleranci a odpovědnost tak, aby díky této demokratické
gramotnosti úspěšně obstáli ve svém dalším životě.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrig
ue_Masaryk_1925.PNG
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1. Vazba na Školní vzdělávací program Domino

Motto: „Leťte s námi za vzděláním.“

1.1 Současný stav
Připravujeme žáky na život v současném (mnohdy komplikovaném) světě a
vedeme je k odpovědnosti a otevřenosti při dodržování lidských práv a svobod.
Rozvíjíme jejich zájem o poznávání světa, to nejen z pohledu fyzicko-geografických
sfér, ale především v oblasti socioekonomické. Všude žijí lidé se svými problémy, o
kterých je možné s žáky konstruktivně diskutovat a spolupodílet se na možnostech
třeba pouze dílčích řešení. Náš žák musí mít dostatek základních znalostí, musí se
naučit argumentaci a musí se naučit pracovat nejen jako jedinec, ale především jako
platný a vzdělaný člen týmu. A i v týmu jsou úlohy rozdělené tak, aby na výsledném
řešení měl každý z jeho členů prostor nejen k vyjádření vlastního názoru, ale
především svým podílem přispíval ke splnění vytyčeného cíle.
A právě geografie – obor, který zasahuje současně mezi vědy přírodních a
společenské, dává mnoho podnětů k motivaci žáka, k rozvíjení myšlení i k poznávání
života u nás i mimo naši zemi. A právě takové možnosti srovnávání potom vedou
k demokratickému myšlení a reagování na otázky života dnešního světa.
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus nějakého
kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže moře spláchne hroudu, je Evropa
menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo tvůj:
smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy
nedávej ptát, komu zvoní hrana. Zvoní tobě.“ (napsal anglický básník John
Donne ).
Stejný název najdeme i na titulu románu „For Whom the Bell Tolls“ jehož autorem je americký spisovatel Ernest Hemingway.

5

1.2 Inovace

Dnešní rychle se rozvíjející společnost, rychlost současné komunikace mezi
lidmi, rychlý nástup moderních technologií nás vede k tomu, abychom i my dokázali jít
s dobou a svou práci inovovali.
Proto se zaměřujeme na takové výukové metody a formy práce, které motivují
žáka proto, aby byl ve výuce platným aktivním účastníkem nikoliv pouze posluchačem.
Chceme, aby svým podílem utvářel společně s námi vyučovací hodinu, která by ho
nejen zaujala, ale v které by se sám výrazně angažoval a zapojoval. Uvědomujeme si,
že příprava takového inovačního, moderního vyučování se neobejde bez zvýšených
nároků na práci učitele, bez jeho vlastního rozšiřování studia ani bez znalosti
psychologie dnešních dětí.
Základem je pro nás pestrost výuky, vhodná motivace, odpovídající náročnost
s ohledem na věkové zvláštnosti žáků a neustále hledání co nejefektnějších přístupů.
Nepostradatelnou podmínkou úspěšné práce je vytvoření příznivého prostředí, které
je nezbytné pro rozvoj aktivity, kreativity, samostatnosti a úspěšnosti práce našich
žáků.
Jak již bylo řečeno geografie může k demokratické kultuře velmi přispět.
Tak tedy jdeme na vyučování s chutí i s inovačními nápady
Vysvětlování — pro tuto metodu je důležitý logický a systematický postup při
předávání znalostí žákům.
Přednáška — jedna z náročnějších metod, jak z pohledu žáka, tak z pohledu učitele.
Jedná se o delší ucelený slovní projev.
Práce s textem — dnes nejen s tištěným textem, ale i s texty prezentovanými
prostřednictvím internetu. zpracováním textových informací, získají žáci nové
znalosti.
Rozhovor —- je o komunikaci mezi jednotlivci nebo týmy, které si mezi sebou
vzájemně vyměňují informace a poznatky.
Pozorování — zde je důležitý vhodný výběr objektů i metodiky.
Práce s obrazem — využíváme obrazy, kresby, nástěnné obrazy, ilustrace v
učebnicích či obrazy vytvářené pomocí počítačových programů.
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Instruktáž — navazuje na to, co již žák zná, činnost je předvedena s upozorněním
na možné chyby i na bezpečnost a dále žák pracuje podle pokynů.
Formy výuky jsou například:
a) frontální výuka — hlavním cílem je, aby si žáci osvojili poznatky v rámci
probíraného tématu
b) kooperativní = skupinová výuka — výuka je založena na spolupráci žáků mezi
sebou při řešení úkolů, ale také na komunikaci s učitelem; žáci si vzájemně
pomáhají, diskutují nad problémem a hodnotí navzájem svou práci; tato forma by
měla pomáhat uvědomovat si svou dílčí zodpovědnost za skupinový projekt, dokázat
vyřešit složitější problém a umět si vzájemně pomoci
c) samostatná práce žáků — jedná se o aktivitu, kdy žáci získávají poznatky vlastním
úsilím
A další způsoby práce, které lze ve vyučování geografie využívat:
- čtení mapového materiálu a vytváření schémat a grafů
- brainstorming (uplatnění třífázového modelu EUR)
- projektové vyučování, workshopy
- myšlenkové mapy, kde důležitý je nejen výsledek, ale hlavně zapojování žáků
- dramatizace a příběhy
- hry, kvízy soutěže, pexeso, tematické domino
- týmové řešení problémové otázky
- projekce a práce s ní
- předávání informací mezi skupinami žáků (sdílení)
- exkurze a vycházky s výstupy
- práce na tematických výstavách
- didaktické hry a práce s literaturou
- učení prostřednictvím příběhů
- historie a zajímavosti místa, kde žijeme
- vhodným vyučovacím místem je knihovna nebo informační středisko
- práce s videem
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- pracovní listy (pravdivé a nepravdivé věty, tvořivost)
- řízený rozhovor
- mezipředmětové vztahy (ohrožení lidského života)
- prezentace s animací (jednoduchá schémata k osvojení poznatků/)
- práce s textem (část odborného textu, endemit a invazivní živočich aj.)

Závěrem lze říci:
VYTVOŘÍME PŘÍZNIVÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY
ÚČASTNÍKY NAŠÍ ŠKOLNÍ ČINNOSTI, BUDEME KREATIVNĚ A AKTIVNĚ
PRACOVAT TAK, ABYCHOM SPOLEČNĚ S USPOKOJENÍM DOSÁHLI KE
STANOVENÉMU CÍLI.

Škola s úsměvem a škola hrou – určitě si to tak představoval Jan Amos Komenský.
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2. Učební osnovy
Vyučovací
předmět:

Zeměpis

Ročník:

7.
Výstup

Žák:
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

vyhledá na mapě jednotlivé
kontinenty a provede
srovnání
vyhledá na mapě americký
kontinent, určí jeho
geografickou polohu a
posoudí členitost, vyhledá
nejvyšší vrcholy
vymezí geografickou polohu
kontinentu z hlediska
podnebných pásů i
podnebných činitelů
porovná podnebí v
jednotlivých oblastech
vyhledá na mapě toky
vybraných řek a určí úmoří
zjistí zajímavosti o jezerech
vyhledá vegetační pásy a
posoudí možnosti
hospodářského využití
zjistí surovinovou základnu a
vyvodí rozmístění
průmyslových oblastí
vyhledá údaje o
obyvatelstvu, ukáže velká
města
lokalizuje na mapě: Kanadu,
USA, Mexiko, karibskou
oblast, Brazílii, laplatskou a
andskou oblast
aplikuje na základě
dosavadních poznatků a
provede charakteristiku
států a oblastí z hlediska
přírodních i hospodářských
podmínek
zjistí hlavní oblasti
cestovního ruchu (uplatní
poznatky z cestovní
kanceláře)

Učivo

Makroregiony světa
Světadíly
Amerika
− poloha a reliéf
− podnebí
− vodstvo a biota
− suroviny a
hospodářství
− obyvatelstvo
− oblasti a státy
Ameriky
− vybrané
modelové region
− přírodní,
společenské,
politické a
ekologické
problémy,
možnosti jejich
řešení

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

Poznámky

EV: Ekosystémy

Mezipředmětové
vztahy:
D, PŘ, ČJ, CJ, M, OV
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Výstup
−

najde velká města vybraných
států a posoudí důležitost
přístavů, porovná
hospodářskou vyspělost
těchto států

−

vyhledá světadíl na mapě,
určí jeho geografickou
polohu
porovná rozlohu Asie s
rozlohou ostatních světadílů
pojmenuje a vyhledá na
mapě moře, zálivy, ostrovy,
poloostrovy, průlivy
vyhledá na mapě
nejvýznamnější povrchové
útvary a nejvyšší pohoří
posoudí polohu z hlediska
podnebných pásů (vysvětli
pojem monzunové oblasti)
vyhledá na mapě toky
největších asijských řek a
vymezí jejich úmoří,
odhadne možnosti jejich
využití
stanoví význam vegetačních
oblasti
vyhledá nejhustěji a řídce
zalidněné oblasti
určí dva státy s nejvyšším
počtem obyvatel
zjistí nejrozšířenější
náboženství a hlavní
jazykové skupiny
vyhledá na politické mapě
oblasti: JZ Asie, monzunové
Asie, střední a severní Asie
popíše pomocí mapy
přírodní poměry
posoudí hospodářský
význam vybraných států
vyhledá na mapě velká
města a zajímavá místa pro
cestovní ruch

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Učivo

Asie
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

Poznámky

Mezipředmětové
poloha a povrch
vztahy:
podnebí a
D, ČJ, OV, CJ, PŘ
vodstvo
vegetační oblasti
nerostné
bohatství
obyvatelstvo
hospodářství
oblasti (regiony)
Asie JV, V
vybrané
modelové regiony
přírodní,
společenské,
politické a
ekologické
problémy,
možnosti jejich
řešení
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Výstup

−
−
−
−
−

−
−

−
−

−

−
−
−
−

−

vyhledá na mapě evropský
světadíl
zhodnotí jeho geografickou
polohu
vymezí hranici mezi Evropou
a Asií
porovná rozlohu s ostatními
světadíly a vyhledá krajní
body
pojmenuje a vyhledá na
mapě nejvyšší pohoří, velké
nížiny a roviny; posoudí i
geologický vývoj území
vyjmenuje podnebné pásy a
porovná srážkové a teplotní
poměry
vyhledá na mapě: toky
vybraných evropských řek,
úmoří a velká jezera;
posoudí jejich důležitost
pojmenuje a určí na mapě
vegetační pásma
rozpozná na mapě nejhustěji
a řídce zalidněné oblasti:
orientuje se v pojmech o
obyvatelstvu
ověří pomocí map
surovinovou základnu a
rozmístění průmyslových
oblastí
uplatní vlastní poznatky o
cestovním ruchu
vyhledá na politické mapě
jednotlivé oblasti a státy,
členy organizace NATO i EU
posoudí hospodářský
význam příslušné oblasti
lokalizuje na politické mapě
jednotlivé státy, významná
města a hospodářská
střediska
využívá dosavadních znalostí
při charakteristice států a
aplikuje dovednosti při práci
s mapami

Učivo

Evropa
− rozloha, poloha,
− hranice a
okrajová členitost
− reliéf
− podnebí
− vodstvo
− vegetační pásmo
− nerostné
bohatství
− průmysl
− zemědělství
− doprava
− obyvatelstvo
− cestovní ruch
− EU
− oblasti Evropy
− vybrané
modelové regiony
− přírodní,
společenské,
politické
a ekologické
problémy,
možnosti jejich
řešení

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

Poznámky

OSV: Rozvoj
schopností poznávání

EGS: Objevujeme
Evropu a svět

EGS: Evropa a svět nás
zajímá

Mezipředmětové
vztahy:
D, ČJ, CJ, PŘ, M, F, HV,
Ov
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Výstup
−

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové
vztahy, projekty,
kurzy

Poznámky

orientuje se ve vývoji států
východní Evropy a posoudí
význam Ruska v současném
světě
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3. Výukové materiály
3.1 Učivo: Jižní Amerika (vybrané modelové regiony)

SAMOSTUDIUM ŽÁKŮ A S UČITELEM V ROLI PORADCE
Jde o velmi náročnou metodu na přípravu více hodin vzhledem ke zvolenému
tematickému celku. Učitel musí připravit větší množství materiálů. Nejvhodněji pro
dvojice. Dvojice mají stejné studijní materiály. Žáci se učí organizovat svou vlastní
práci, sami si volí náplň konkrétních hodin.
Zvolili jsme dlouhodobý celek – Státy Jižní Ameriky. Tento celek jsme si
rozdělili do čtyř „košilek“ (pro skupinu na 4 vyučovací hodiny podle regionů Jižní
Ameriky). V košilce k vybrané oblasti jsou k dispozici – jihoamerická karta (daného
regionu – práce s mapou, zajímavost, úkoly a s návodem k utvoření zápisu so
školního sešitu), motivační materiál, nenáročný domácí úkol (pro všechny tyto hodiny
jednu slepou mapu Jižní Ameriky pro zobrazení důležitých zeměpisných pojmů –
členitost, povrch, vodstvo, hlavní města).
Učitel má roli pomocníka, poradce a „strážce“ času a plnění plánu každé
dvojice.
Žáci se učí samostatnosti a spolupráci se spolužákem. Po skončení čtyř
vyučovacích hodin dle dotace vypracuje následující každý žák „test“, kde učitel zjistí,
jak si žáci osvojili učivo, čemu se ve dvojicích naučili. V závěru utvoří skupiny a
vytvoří myšlenkovou mapu – s výchozím pojmem Jižní Amerika. Učitel posoudí
zvolenou metodu a pokud by byla účinná, může ji zařadit i v jiném ročníku či
předmětu.
Možnost rozšířit o náměty pro vlastní tvorbu žáků – tajenky (s „heslem“) a
vytvoření legendy z jihoamerických pojmů (stručnost a srozumitelnost).
U tohoto způsobu výuky zvážit situaci ve třídě.

13

Jihoamerické karty

KARIBSKÉ STÁTY

Práce s mapou

Zajímavosti

1. Které oceány omývají oblast karibské státy?
2. Nalezni nejvyšší vrchol této oblasti?
3. Které významné vysočiny a nížiny do této oblasti
spadají?

Na území Venezuely se nachází nejvyšší vodopád
světa Salto Angel.
Kolumbie nese jméno po znovuobjeviteli Ameriky.

Cvičení

Zápis
(opiš a chybějící
údaje doplň)

Vyhledej v dané oblasti
1) hlavní města států a zapamatuj si je
2) ústí řeky Orinoco
3) si zjisti nejdůležitější nerostné bohatství
4) plodiny se zde pěstují
5) chov hospodářských zvířat

Karibské státy
Kolumbie – hl. m. ____________
Venezuela – hl. m. ____________
Povrch: ____________ a ____________
Vodstvo: ____________
hospodářství
– pěstování: ____________
– chov: ____________
– nerostné bohatství: ____________
Venezuela – přírodní asfalt, ropa
Kolumbie – káva; drogové kartely
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ANDSKÉ STÁTY

Práce s mapou

Zajímavosti

Cvičení

Zápis
(opiš a chybějící
údaje doplň)

1. Který stát je vlastníkem souostroví Galapágy?
2. Který stát je vnitrozemský?
3. Které významné vysočiny do této oblasti spadají?
4. Zjisti si kterému státu patří Velikonoční ostrov. Použij
mapu světa.

Název státu Ekvádor je odvozen od španělského slova
„ecuador“ = „rovník“.

Vyhledej v dané oblasti
1) hlavní města států a zapamatuj si je
2) dvě sopky
3) si zjisti nejdůležitější nerostné bohatství
4) plodiny se zde pěstují
5) chov hospodářských zvířat

Andské státy
Ekvádor – hl. m. ____________
Peru – hl. m. ____________
Bolívie – hl. m. ____________
Chile – hl. m. ____________
Povrch: ____________
Jezero: ____________
hospodářství
– pěstování: ____________
– chov: ____________
– nerostné bohatství: ____________
Na území Peru a Bolívie se rozkládala indiánská říše
___________. Památným místem je Machu Picchu
Vývoz banánů (Ekvádor), nerostného bohatství – kovů
(zejména Chile).
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LAPLATSKÉ STÁTY

Práce s mapou

Zajímavosti

1. Které státy se dělí o Ohňovou zemi?
2. Jaké názvy mají průlivy mezi Jižní Amerikou a
Ohňovou zemí, mezi Ohňovou zemí a Antarktidou?
Po kom byly pojmenovány?
3. Které významné vysočiny do této oblasti spadají?

Název státu Argentina je odvozen z latinského
argentum, což je v češtině stříbro.
Buenos Aires se dá přeložit jako „Příznivé větry“ či
„Dobrý vzduch“.

Cvičení

Zápis
(opiš a chybějící
údaje doplň)

Vyhledej v dané oblasti
1) hlavní města států a zapamatuj si je
2) britské souostroví v Atlantském oceánu, na které si
dělá nároky Argentina
3) si zjisti nejdůležitější nerostné bohatství
4) plodiny se zde pěstují
5) chov hospodářských zvířat
Laplatské státy
Argentina – hl. m. ____________
Uruguay – hl. m. ____________
Paraguay – hl. m. ____________
Povrch: ____________ a ____________
Řeky: ____________ a ____________
hospodářství
– pěstování: ____________
– chov: ____________
– nerostné bohatství: ____________
Laplatská nížina = významná obilnice světa (pšenice)
pampy – jihoamerické stepi
Argentina – významný vývozce hovězího masa, čaj maté,
tanec tango, fotbalisté Maradona a Messi
Evita Perónová – muzikál a film Evita (život manželky
jednoho z argentinských prezidentů)
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BRAZÍLIE

Práce s mapou

Zajímavosti

1. S kolika státy sousedí? Čím se odlišuje od ostatních
států Jižní Ameriky?
2. Porovnej nejvyšší bod Brazílie s nejvyšším vrcholem
Česka.
3. Čemu říkáme Amazonie?

Jedním z brazilských prezidentů byl Juscelino
Kubitschek de Oliveira (po matce kořeny na
Třeboňsku).
Město Brasília bylo vystaveno ve tvaru půdorysu
letadla.

Cvičení

Zápis
(opiš a chybějící
údaje doplň)

Vyhledej
1) hlavní města státu a zapamatuj si je
2) největší město na řece Amazonce
3) nejznámější brazilská města
4) nerostné bohatství státu
4) plodiny se zde pěstují
5) chov hospodářských zvířat

Brazílie
– hl. m. ____________
Povrch: ____________ a ____________
Vodstvo: ____________
hospodářství
– pěstování: ____________
– chov: ____________
– nerostné bohatství: ____________
– největší producent kávy, vývoz nerostného bohatství
– 5. nejlidnatější stát světa
– největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky
– fotbalista Pelé, tanec samba, karneval, socha Ježíše
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Motivační materiál
Karibské státy – „korále“

Slovo vždy začíná a končí
fialovým korálem. Následující
slovo začíná posledním korálem
z předchozího slova,
Až navlékneš všechny,
tak si přečti písmena ve sledu
navlékání, která jsou ve
„zlatých“, tj. žlutých korálech.
Pojem vysvětli!
__________________________
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Navlékání korálů (obdoba slovní kopané)
1. Hlavní město Venezuely.
2. Hlavní město Chile.
3. Důležitý tok Venezuely.
4. Jedním slovem (malpa, vřešťan nebo chápan).
5. Jihoamerický stát vlastnící souostroví Galapágy.
6. Nejdůležitější nerostné bohatství Venezuely („tekuté“ zlato).
7. Nejvyšší vodopád světa.
8. Hlavní město Peru.
9. Nejdelší jihoamerická vysočina.
10. Středoamerický poloostrov.
11. Největší město Severní Ameriky (založeno roku 1625 jako New
Amsterdam).
12. Země rozkládající se u dvou oceánů na severu Jižní Ameriky.
13. Jinak Inuita.
14. Ostrovní a jediná komunistická země na západní polokouli.
15. Chilská poušť.
16. Nejdelší a nejvodnatější řeka světa.
17. Hlavní město Paraguaye.
18. Kov, který je součástí rud těžících se v karibských státech (Ni – Niccolum).
19. Živočich, který se přizpůsobil těžkému životu v Andách
(příbuzný velbloudů).
20. Stát, kterému náleží nejvyšší vrchol celé Ameriky.
21. Druhý největší oceán, který omývá Ameriku (jedním slovem).
22. Drobný pták (zdatný letec, nápadně zbarvený, „létající drahokam“, velmi
malého vzrůstu s dlouhým zobákem).
23. Malý strom či keř pocházející z Jižní Ameriky (žvýkání listů, zdroj kokainu,
dříve součástí Coca-Coly).
24. Jinak dehet (který se vyskytuje ve volné přírodě ve venezuelských
jezerech).
25. Vysokohorské jezero při hranicích Peru a Bolívie.
26. Nejvyšší vrchol Jižní Ameriky.
27. Velký had žijící v Jižní Americe (tropy a subtropy), který je přizpůsoben
dlouhodobému pobytu ve vodním prostředí (nejtěžší had světa).
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Motivační materiál

Andské státy „osmisměrka“
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P

Největší sladkovodní jezero Jižní Ameriky.
Stát, na jehož území se nachází vysoko v horách And vystavěné Machu
Picchu (v 15. a 16. století významné incké město).
Hlavní město Chile.
Název pro nejdelší horské pásmo Jižní Ameriky.
Vnitrozemský stát Jižní Ameriky
Nejvýše položené hlavní město nejen v Jižní Americe, ale i na světě.
Ekvádorské souostroví s nesmírně bohatou endemickou faunou (želvy sloní,
tučňáci, lachtani, leguáni, …).
Nejvyšší vrchol Ameriky.
Národ největší indiánské říše Jižní Ameriky.
Jihoamerická rostlina (žvýkání listů, původně i součásti Coca-Coly, surovina
pro výrobu heroinu).
Úřední jazyk většiny jihoamerických států.
Nejsušší poušť na světě táhnoucí se po pobřeží Pacifiku (Chile – Peru).
Jihoamerická země s unikátním svým geografickým profilem – ačkoliv měří v
průměru 144 kilometrů na šířku, celkově dosahuje od nejsevernějšího do
nejjižnější bodu 4 329 kilometrů.
Rozsáhlé území na jihu Jižní Ameriky (Chile a Argentina) – nehostinná krajina,
řídce osídlená.
Jihoamerické hlavní město ležící asi 20 km od rovníku.
Hlavní město Peru (mající téměř stejný počet obyvatel jako Česko).
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Motivační materiál
Laplatské státy — „pravdivost vět“
Rozhodni o pravdivosti vět
ANO

NE

↓

↓

Paraguay je vnitrozemský stát.

N

Í

Druhým největším státem Jižní Ameriky je Argentina.

E

V

Hlavním městem Uruguaye je Asunción.

O

J

V laplatských zemích se hovoří portugalsky.

R

V

Nejvyšší hora Jižní Ameriky Aconcagua patří Argentině.

Y

T

Argentina vede spor o Malvíny (Falklandy) s USA.

S

Š

Jihoamerické stepi se nazývají prérie.

O

Š

Gaučové jsou jihoameričtí kovbojové.

Í

U

Většina obyvatel laplatských zemí se hlásí ke křesťanství.

V

O

Argentina proslula vývozem vepřového masa.

S

R

CH

Ě

Laplatské státy daly světu tanec tango (standartní tanec).

O

M

Laplatské sáty se staly úkrytem mnoha nacistů po 2. světové válce.

L

E

Ohňová země patří pouze Argentině.

Z

A

Nejdůležitějším vodním tokem Laplatské nížiny je Orinoco.

Á

M

Diego Maradona byl slavným fotbalistou Uruguaye.

V

E

Současný papež František pochází z Argentiny.

R

O

Montevideo je hlavním městem Uruguaye.

I

Ň

Nejpopulárnějším sportem Paraguaye a Uruguaye je hokej.

H

K

Všechny tři státy mají za souseda Brazílii.

Y

O

Argentina je odvozena od latinského slova argentum (česky stříbro).

Heslo z pravdivých odpovědí:
__________________________________________________________________
Heslo z nepravdivých odpovědí:
__________________________________________________________________
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Motivační materiál
Brazílie – „tajenka“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. Nejslavnější fotbalista světa (Edson Arantes do Nascimento).
2. Hlavní město Brazílie vybudované ve vnitrozemí (od roku 1960).
3. Nejmohutnější a nejdelší řeka světa.
4. „Věc“, která představuje půdorys hlavního města Brazílie.
5. Největší město Brazílie a největší město Jižní Ameriky.
6. Největší fotbalový stadion Jižní Ameriky (který pojme nejvíce lidí).
7. Socha (těž Krista Spasitele), která je jedním ze symbolů města Rio de Janeiro
(a celé katolické Brazílie).
8. Město (v překladu Lednová řeka), které bylo hlavním městem Brazílie v letech
1763 – 1960 a jehož symboly jsou Cukrová homole a pláž Copacabana.
9. Úřední jazyk Brazílie.
10. Oceán, který omývá území Brazílie.
11. Barva, která převažuje na vlajce Brazílie.
12. Důležitá rovnoběžka, která Brazílii přesekává (nejdelší rovnoběžka na Zemi).
13. Slavnosti konané v Brazílii za rytmů samby,
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SLEPÁ MAPA (pro všechny 4 vyučovací hodiny)
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Tři varianty testů
(možnost kombinace otázek)
1. K Jižní Americe patří souostroví
a) Bahamy
b) Falklandy
c) Velké Antily
d) Kanárské ostrovy
2. Největší a nejrozsáhlejší nížinou Jižní
Ameriky
a) Amazonská
b) Laplatská
c) Orinocká
d) Patagonie
3. Machu Pichu, posvátné město Inků,
se nachází na území
a) Bolívie
b) Ekvádoru
c) Peru
d) Venezuely
4. Jihoamerická step je
a) buš
b) pampa
c) prérie
d) pusta
5. Střední Ameriku od Jižní Ameriky
odděluje průplav
a) Korintský
b) Panamský
c) Suezský
d) Yucatánský
6. Jezerem Jižní Ameriky je
a) Balaton
b) Ontario
c) Titicaca
d) Viktoriino
7. Ohňová Země je
a) jezero
b) souostroví
c) sopka
d) stát
8. V Jižní Americe se nachází nejsušší
poušť světa
a) Atacama
b) Gobi
c) Sahara
d) Thár
9. Velikonoční ostrov patří státu
a) Bolívie
b) Chile
c) Peru
d) USA

10. Jižní Amerika „dala“ světu
a) polku
b) polonézu
c) sambu
d) valčík
11. Ostrov Ohňová země je od
Antarktidy oddělen průlivem
a) Beringovým
b) Drakeovým
c) Hudsonovým
d) Gibraltarským
12. Nejvyšším vrcholem Jižní Ameriky
(6959 m n. m) je
a) Aconcaqua
b) Denali
c) Huascaran
d) Chimborazo
13. Úřední jazyk Brazílie je
a) angličtina
b) francouzština
c) portugalština
d) španělština
14. Želva sloní (chráněný živočich) žije
na souostroví
a) Baleáry
b) Galapágy
c) Kurily
d) Malé Antily
15. Řekou Jižní Ameriky není
a) Amazonka
b) Orinoko
c) Paraná
d) Yukon
16. Koka je
a) kolumbijská měna
b) nápoj
c) rostlina
d) venezuelská řeka
17. Světový producent a vývozce kávy
je
a) Argentina
b) Brazílie
c) Ekvádor
d) Chile
18. Nejvyšší vodopád světa
a) argentinské Maté
b) brazilská Favela
c) kolumbijský Kartel
d) venezuelský Angel
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1. V Jižní Americe se nesetkáme
a) s anakondou
b) s bizonem
c) s lamou
d) s lenochodem
2. Na území Jižní Ameriky byla
indiánská říše
a) Aztéků
b) Hurónů
c) Inků
d) Mayů
3. Portugalština je úřední jazyk
a) Argentiny
b) Brazílie
c) Kolumbie
d) Uruguaye
4. Socha Ježíše je jedním ze symbolů
města
a) Caracas
b) Lima
c) Quito
d) Rio de Janeiro
5. Pelé byl či je
a) argentinský prezident
b) brazilský fotbalista
c) incký náčelník
d) objevitel kreseb (Nazca)
6. Pasáci dobytka v pampách jsou
a) čikošové
b) gaučové
c) kovbojové
d) pastevci
7. Největším světovým producentem
mědi je
a) Chile
b) Kolumbie
c) Peru
d) Veneruela
8. Titicaca
a) jezero
b) město
c) poušť
d) řeka
9. Copacabana je
a) argentinská
b) brazilská pláž
c) peruánská měna
d) venezuelská sopka

10. Piraňa je
e) hmyz
a) pták
b) ryba
c) strom
11. Tradičním oděvem jihoamerických
obyvatel je
a) burkiny
b) kimono
c) pončo
d) sárí
12. Latex je „mléko“, které se získává
a) z koky
b) z kaučukovníku
c) z palmy olejné
d) z balsového stromu
13. Živočich, který nepochází z Jižní
Ameriky
a) baribal
b) kapybara
c) morče
d) tapír
14. Přímořským státem není
a) Ekvádor
b) Kolumbie
c) Paraguay
d) Uruguay
15. La Plata je ústí řeky
a) Amazonky
b) Mackenzie
c) Orinoka
d) Paraná
16. Na území Venezuely nemůžeme
obdivovat
a) asfaltová jezera
b) sopku Cotopaxi
c) město Caracas
d) řeku Orinoko
17. Jihoamerické pončo (poncho) je
a) hudební nástroj
b) obuv
c) oděv
d) tanec
18. Velikonoční ostrov patří
a) Argentině
b) Ekvádoru
c) Chile
d) Venezuele
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1. Největší město Jižní Ameriky je
a) Brasilia
b) Buenos Aires
c) Sao Paulo
d) Rio de Janeiro
2. Nejvíce na východ zasahuje území
a) Argentiny
b) Brazílie
c) Kolumbie
d) Chile
3. Lama je živočich, který se přizpůsobil
těžkému životu v Andách, příbuzný k
a) antilopě
b) jelenu
c) ovcI
d) velbloudu
4. Nejdůležitější obilnicí Jižní Ameriky je
a) Amazonská nížina
b) Laplatská nížina
c) Mezopotámská nížina
d) Orinocká nížina
5. Muzikál Evita vypráví o životě
manželky diktátora (prezidenta)
a) Argentiny
b) Brazílie
c) Chile
d) Kolumbie
6. Vřešťan je
a) pták
b) rostlina (bylina)
c) savec
d) strom
7. Indiáni Jižní Ameriky používají pro
stavbu vorů lehké a měkké dřevo
a) balsu
b) kaučukovník
c) papyrus
d) sekvoje
8. Český Ing. Pavel Pavel pomáhal
odhalit dopravu velkých soch na území
a) Galapág
b) Malvín (Falkland)
c) Ohňové země
d) Velikonočním ostrově
9. Brazilci se nejvíce hlásí k církvi
a) judaismu
b) katolické
c) pravoslavné
d) protestantské

10. Pacifikem je omýváno území
a) Bolívie
b) Brazílie
c) Chile
d) Venezuely
11. Úředním jazykem Surinamu je
a) angličtina
b) francouzština
c) nizozemština
d) španělština
12. Obrovské kresby živočichů,
astronauta aj. jsou
a) v Brazilské vysočině
b) v Guyánské vysočině
c) na plošině Nazca
d) v Patagonii
13. Hlavním tokem Laplatské nížiny je
a) Amazonka
b) Eufrat
c) Orinoco
d) Paraná
14. Nejrozšířenější indiánský domorodý
jazyk v Americe (Peru a Bolívie)
a) hindština
b) inuitština
c) kečuánština
d) svahilština
15. Nejznámější jezero Jižní Ameriky je
a) Ontario
b) Erijské
c) Titicaca
d) Velké medvědí
16. Leguán galapážský je plaz, kterého
řadíme
a) k hadům
b) k ještěrům
c) ke krokodýlům
d) k želvám
17. Druhé místo na světě v těžbě
železné rudy patří
a) Argentině
b) Brazílii
c) Ekvádoru
d) Chile
18. V Guyaně se hovoří
a) anglicky
b) francouzsky
c) portugalsky
d) španělsky
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Náměty pro vlastní tvorbu žáků – vytvoření tajenky (z jihoamerických pojmů) s
„heslem“
a)
b)
c)
d)

Dětská práce
Favely – sídla
Výroba drog
Simon Bolívar

Možno nahradit formou prezentace (PowerPoint nebo prezentace na čtvrtce formátu
A3).
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Přílohy

a) Karibské státy – „Navlékání korálů“

„Zlaté korálů“ vytváří slovo KOKAIN.

b) Andské státy – „Osmisměrka“

Tajenka (viz modrá políčka): FRANCISCO PIZARRO ZNIČIL ŘÍŠI INKŮ
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c) Laplatské státy – „Pravdivost vět“
ANO

NE

↓

↓

Paraguay je vnitrozemský stát.

N

Í

Druhým největším státem Jižní Ameriky je Argentina.

E

V

Hlavním městem Uruguaye je Asunción.

O

J

V laplatských zemích se hovoří portugalsky.

R

V

Nejvyšší hora Jižní Ameriky Aconcagua patří Argentině.

Y

T

Argentina vede spor o Malvíny (Falklandy) s USA.

S

Š

Jihoamerické stepi se nazývají prérie.

O

Š

Gaučové jsou jihoameričtí kovbojové.

Í

U

Většina obyvatel laplatských zemí se hlásí ke křesťanství.

V

O

Argentina proslula vývozem vepřového masa.

S

R

CH

Ě

Laplatské státy daly světu tanec tango (standartní tanec).

O

M

Laplatské sáty se staly úkrytem mnoha nacistů po 2. světové válce.

L

E

Ohňová země patří pouze Argentině.

Z

A

Nejdůležitějším vodním tokem Laplatské nížiny je Orinoco.

Á

M

Diego Maradona byl slavným fotbalistou Uruguaye.

V

E

Současný papež František pochází z Argentiny.

R

O

Montevideo je hlavním městem Uruguaye.

I

Ň

Nejpopulárnějším sportem Paraguaye a Uruguaye je hokej.

H

K

Všechny tři státy mají za souseda Brazílii.

Y

O

Argentina je odvozena od latinského slova argentum (česky stříbro).

Heslo z pravdivých odpovědí:
Nejvyšší vrchol Ameriky
Heslo z nepravdivých odpovědí:
Ohňová země souostroví
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1. K Jižní Americe patří souostroví
a) Bahamy
b) Falklandy
c) Velké Antily
d) Kanárské ostrovy
2. Největší a nejrozsáhlejší nížinou Jižní
Ameriky
a) Amazonská
b) Laplatská
c) Orinocká
d) Patagonie
3. Machu Pichu, posvátné město Inků,
se nachází na území
a) Bolívie
b) Ekvádoru
c) Peru
d) Venezuely
4. Jihoamerická step je
a) buš
b) pampa
c) prérie
d) pusta
5. Střední Ameriku od Jižní Ameriky
odděluje průplav
a) Korintský
b) Panamský
c) Suezský
d) Yucatánský
6. Jezerem Jižní Ameriky je
a) Balaton
b) Ontario
c) Titicaca
d) Viktoriino
7. Ohňová Země je
a) jezero
b) souostroví
c) sopka
d) stát
8. V Jižní Americe se nachází nejsušší
poušť světa
a) Atacama
b) Gobi
c) Sahara
d) Thár
9. Velikonoční ostrov patří státu
a) Bolívie
b) Chile
c) Peru
d) USA

10. Jižní Amerika „dala“ světu
a) polku
b) polonézu
c) sambu
d) valčík
11. Ostrov Ohňová země je od
Antarktidy oddělen průlivem
a) Beringovým
b) Drakeovým
c) Hudsonovým
d) Gibraltarským
12. Nejvyšším vrcholem Jižní Ameriky
(6959 m n. m) je
a) Aconcaqua
b) Denali
c) Huascaran
d) Chimborazo
13. Úřední jazyk Brazílie je
a) angličtina
b) francouzština
c) portugalština
d) španělština
14. Želva sloní (chráněný živočich) žije
na souostroví
a) Baleáry
b) Galapágy
c) Kurily
d) Malé Antily
15. Řekou Jižní Ameriky není
a) Amazonka
b) Orinoko
c) Paraná
d) Yukon
16. Koka je
a) kolumbijská měna
b) nápoj
c) rostlina
d) venezuelská řeka
17. Světový producent a vývozce kávy
je
a) Argentina
b) Brazílie
c) Ekvádor
d) Chile
18. Nejvyšší vodopád světa
a) argentinské Maté
b) brazilská Favela
c) kolumbijský Kartel
d) venezuelský Angel

Tři varianty testů
(možnost kombinace otázek)

d) Brazílie – „Tajenka“

Tajenka: PRODUCENT KÁVY

Tři varianty testů (možnost kombinovat otázky)
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1. Největší město Jižní Ameriky je
a) Brasilia
b) Buenos Aires
c) Sao Paulo
d) Rio de Janeiro
2. Nejvíce na východ zasahuje území
a) Argentiny
b) Brazílie
c) Kolumbie
d) Chile
3. Lama je živočich, který se přizpůsobil
těžkému životu v Andách, příbuzný k
a) antilopě
b) jelenu
c) ovcI
d) velbloudu
4. Nejdůležitější obilnicí Jižní Ameriky je
a) Amazonská nížina
b) Laplatská nížina
c) Mezopotámská nížina
d) Orinocká nížina
5. Muzikál Evita vypráví o životě
manželky diktátora (prezidenta)
a) Argentiny
b) Brazílie
c) Chile
d) Kolumbie
6. Vřešťan je
a) pták
b) rostlina (bylina)
c) savec
d) strom
7. Indiáni Jižní Ameriky používají pro
stavbu vorů lehké a měkké dřevo
a) balsu
b) kaučukovník
c) papyrus
d) sekvoje
8. Český Ing. Pavel Pavel pomáhal
odhalit dopravu velkých soch na území
a) Galapág
b) Malvín (Falkland)
c) Ohňové země
d) Velikonočním ostrově
9. Brazilci se nejvíce hlásí k církvi
a) judaismu
b) katolické
c) pravoslavné
d) protestantské

10. Pacifikem je omýváno území
a) Bolívie
b) Brazílie
c) Chile
d) Venezuely
11. Úředním jazykem Surinamu je
a) angličtina
b) francouzština
c) nizozemština
d) španělština
12. Obrovské kresby živočichů,
astronauta aj. jsou
a) v Brazilské vysočině
b) v Guyánské vysočině
c) na plošině Nazca
d) v Patagonii
13. Hlavním tokem Laplatské nížiny je
a) Amazonka
b) Eufrat
c) Orinoco
d) Paraná
14. Nejrozšířenější indiánský domorodý
jazyk v Americe (Peru a Bolívie)
a) hindština
b) inuitština
c) kečuánština
d) svahilština
15. Nejznámější jezero Jižní Ameriky je
a) Ontario
b) Erijské
c) Titicaca
d) Velké medvědí
16. Leguán galapážský je plaz, kterého
řadíme
a) k hadům
b) k ještěrům
c) ke krokodýlům
d) k želvám
17. Druhé místo na světě v těžbě
železné rudy patří
a) Argentině
b) Brazílii
c) Ekvádoru
d) Chile
18. V Guyaně se hovoří
a) anglicky
b) francouzsky
c) portugalsky
d) španělsky

1. V Jižní Americe se nesetkáme
a) s anakondou
b) s bizonem
c) s lamou
d) s lenochodem
2. Na území Jižní Ameriky byla
indiánská říše
a) Aztéků
b) Hurónů
c) Inků
d) Mayů
3. Portugalština je úřední jazyk
a) Argentiny
b) Brazílie
c) Kolumbie
d) Uruguaye
4. Socha Ježíše je jedním ze symbolů
města
a) Caracas
b) Lima
c) Quito
d) Rio de Janeiro
5. Pelé byl či je
a) argentinský prezident
b) brazilský fotbalista
c) incký náčelník
d) objevitel kreseb (Nazca)
6. Pasáci dobytka v pampách jsou
a) čikošové
b) gaučové
c) kovbojové
d) pastevci
7. Největším světovým producentem
mědi je
a) Chile
b) Kolumbie
c) Peru
d) Veneruela
8. Titicaca
a) jezero
b) město
c) poušť
d) řeka
9. Copacabana je
a) argentinská
b) brazilská pláž
c) peruánská měna
d) venezuelská sopka

10. Piraňa je
a) hmyz
a) pták
b) ryba
c) strom
11. Tradičním oděvem jihoamerických
obyvatel je
a) burkiny
b) kimono
c) pončo
d) sárí
12. Latex je „mléko“, které se získává
a) z koky
b) z kaučukovníku
c) z palmy olejné
d) z balsového stromu
13. Živočich, který nepochází z Jižní
Ameriky
a) baribal
b) kapybara
c) morče
d) tapír
14. Přímořským státem není
a) Ekvádor
b) Kolumbie
c) Paraguay
d) Uruguay
15. La Plata je ústí řeky
a) Amazonky
b) Mackenzie
c) Orinoka
d) Paraná
16. Na území Venezuely nemůžeme
obdivovat
a) asfaltová jezera
b) sopku Cotopaxi
c) město Caracas
d) řeku Orinoko
17. Jihoamerické pončo (poncho) je
a) hudební nástroj
b) obuv
c) oděv
d) tanec
18. Velikonoční ostrov patří
a) Argentině
b) Ekvádoru
c) Chile
d) Venezuele

Zdroje

obrázek mapa států JA: https://obrazky.superia.cz/nahledvelky/mapa_jizni_ameriky.png (barevné úpravy) a slepá mapa velká neupravená
obrázek práce s mapou:
https://previews.123rf.com/images/kennykiernanillustration/kennykiernanillustration13
07/kennykiernanillustration130700043/20686901-boy-laying-on-the-floor-reading-amap.jpg (částečné oříznutí)
obrázek zápis: https://cdn.xl.thumbs.canstockphoto.at/pen-vector-sg171006-cartoongesch%C3%A4ftsmann-gezeichnet-schreibende-clip-art-vektor_csp51930366.jpg
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3.2 Učivo: JV Asie vybraný modelový region (Indonésie)
a) MOTIVAČNÍ FOTOGRAFIE

b) PRÁCE S ATLASEM – INDONÉSIE
(řízený rozhovor: na kterých polokoulích leží, na kterých litosférických deskách, ke
kterému světadílu se řadí, k jaké části Asie, co je to Indonésie, kterými oceány a moři
je obklopena, jaké ostrovy znáš, který je nejnavštěvovanější z hlediska cestovního
ruchu, k jaké rase patří Indonésané, ke kterému náboženství se obyvatelstvo hlásí,
které přírodní katastrofy Indonésii pravidelně postihují, sopka Krakatau – pojem
využil Karel Čapek pro dílo Krakatit, problémy Indonésie – kácení pralesů, ničení
prostředí původních kmenů a zanášení „nešvarů“ západního světa, ochrana
orangutanů, problém s odpadky, kanalizací aj.)
c) PRÁCE S TEXTEM
Cesta do indonéského vulkánu Kawah Ijen. Tento vulkán je znám jako největší
a nejkyselejší kráterové jezero. Leží ve výšce 2600 m na východním konci ostrova
Jáva.
Kráter je obklopen toxickým kouřem a sirnými plyny, které vychází ze sirných
otvorů. Síra se spaluje při kontaktu se vzduchem, následně pak vytváří ohromující
modrou lávu jako řeky jasného světla, které se vynořuje z trhlin při teplotě okolo
600 °C.
Jezero má překrásně modrou vodu. Vypadá to jako místo, kde byste se chtěli
potápět a šnorchlovat. To by ale byl váš konec. Ta voda je natolik toxická, že by vám
rozpustila oblečení a způsobila doživotní dýchací problémy.
Pracují zde stovky horníků, kteří těží síru. Extrémně těžké a objemné kusy
poté horníci vlastnoručně vynášejí z kráteru. Každý den sbírají hroudy síry, která
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ztvrdla na okraji toxického jezera. Síra je globálně využívána pro mnoho účelů.
Horníci pracují bez většího ochranného vybavení, vyjma vlhkého hadříku, kterým si
zakrývají nos a pusu, aby se chránili před toxickým kouřem.
“Začínám pracovat ve 3 ráno, abych natěžil síru, dvakrát denně. Každou cestu
nesu asi 70 kg síry,” říká horník, který zde pracuje více než 12 let.

d) SÍRA A JEJÍ VYUŽITÍ (VIDEO)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wlwsEzE5sZc
Název: Využití síry
čas: 2:04

e) SIRNÉ DOLY V INDONÉSII (VIDEO) - Pozorně sleduj!
Video: https://www.youtube.com/watch?v=W6TXLcQ6Z88
Název: Sulphur Miners of Kawah Ijen
čas: 9:18

f) PRÁCE S PRACOVNÍM LISTEM

g) PRÁCE S OBRYSOVOU MAPOU (domácí úkol)
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PRACOVNÍ LIST

síra x uhlí
chemický
prvek a nerost
x
hornina
Indonésie
x
Česko
pracovní
prostředí
pracovní
oděv
pracovní
nástroje
pracovní
ochranné
pomůcky
pracovní
doba
lékařská
pomoc
náročnost
práce
hrozící
nebezpečí
zajímavosti o těžbě síry
Indonésie
Jáva
Kawah Ijen

závěr
(zhodnocení hodiny)
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Domácí úkol – Práce s mapou
Vybarvi světlou barvou území Indonésie. Vepiš do mapy zeměpisné názvy: Tichý a
Indický oceán, Malacký průliv, Jihočínské moře, Jávské moře, Celebeské moře,
souostroví Velké Sundy – Sumatra, Jáva, Kalimantan (Borneo) a Sulawesi (Celebes,
souostroví Malé Sundy (Bali a Timor), NP Komodo, hlavní město Jakarta. Zakresli
naleziště ropy, zemního plynu a černého uhlí.
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Zdroje

Těžba síry uprostřed Indonésie: https://infoczmedia.s3.amazonaws.com/infocz/production/files/2020/07/23/12/37/10/ed30c5c54bfd-4707-96c9-4af751a69755/3422029.jpg
http://www.droncentrum.cz/pribehy-dji-30-dil-vulkan-kawah-ijen/ (upravený text)
Využití síry (video): https://www.youtube.com/watch?v=wlwsEzE5sZc
Sulphur Miners of Kawah Ijen (video):
https://www.youtube.com/watch?v=W6TXLcQ6Z88
Síra: https://cdn.myshoptet.com/usr/www.malachit-obchod.cz/user
/shop/big/4563_sira-peru--8-.jpg?5e738dfa
Pracovník sirného dolu:https://img.cncenter.cz/img/11/normal690/5420201_sirnedoly-indonesie-kawah-ijen-v0.jpg?v=0 (použita oříznutá část)
Uhlí: https://www.uhlobaron.cz/public/productphoto/e07b5575357935c03028d57fa2239f6e.jpg
Horník:https://i.pinimg.com/originals/65/f5/63/65f5634a5cd6bc31d7293fe11907e70f.j
pg
Mapa Indonésie https://cs.maps-indonesia.com/img/0/indon%C3%A9sie-mapaobrys.jpg (s umístěním polohy sirných dolů)
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3.3 Učivo: V Asie vybraný modelový region (Japonsko)
„JAPONSKO TROCHU JINAK“ - náměty ke zpestření výuky (nebo možnosti
k doplnění či sestavení pracovního listu)

1) TAJENKA
1
2
3
4
5
LEGENDA:
1 – Nejjižnější ze čtyř velkých ostrovů Japonska.
2 – Japonská společnice.
3 – Japonská monarchie.
4 – Příjmení československé sportovní gymnastky, která na
LOH 1964 v Tokiu získala tři individuální zlaté medaile (Věra).
5 – Slovo, které vymyslel Josef Čapek a prvně jej použil jeho
bratr Karel.

2) ORIGAMI – NAUČME SE JEŘÁBA SKLÁDAT
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3) VÝZNAM JEŘÁBA (MANDŽUSKÉHO) PRO JAPONSKO
•
•
•
•

národní symbol
symbol dlouhověkosti
symbol štěstí a věrnosti
starověká japonská legenda slibuje, že kdokoli, kdo složí jeřábů tisíc, tomu
bohové splní přání (podle některých příběhů zaručí složení jeřábů nikoli
splnění jednoho přání, ale věčné štěstí, dlouhý život nebo uzdravení z nemoci
či úrazu)

4) VYUŽITÍ TEXTU
Tisíc origami jeřábů se stalo populárním díky příběhu
Sadako Sasaki, japonské dívky, která byla pouze 2
roky stará, když byla vystavena radiaci z atomové
bomby v Hirošimě během druhé světové války. U
Sadako se vyvinula leukémie a ve dvanácti letech, po
dlouhém čase stráveném v nemocnici, začala,
inspirovaná legendou, vyrábět papírové jeřáby s cílem
vyrobit jich tisíc. V beletrizované formě příběhu v
knize Sadako and the Thousand Paper Cranes, složila
jeřábů pouze 644, poté už byla příliš zesláblá na
složení ostatních, a zemřela 25. října 1955; na její
počest se její spolužáci dohodli, že pro ni zbytek
jeřábů složí. Podle verze příběhu řečené její rodinou a
spolužáky, Muzeum mírového památníku v Hirošimě
prohlašuje, že 1000 jeřábů složila a pokračovala,
přestože se její sen o uzdravení nesplnil. V parku Míru
v Hirošimě je socha Sadako držící jeřába a každý rok
na den Obon (den věnovaný duším zemřelých) lidé
nechávají na soše jeřáby na památku zesnulých duší
svých předků.

5) CO VÍŠ O MĚSTECH HIROŠIMA A NAGASAKI?

6) CO SE TI VYBAVÍ PŘI POJMU FUKUŠIMA?
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7) PRÁCE S MAPOU
a) Doplň názvy 4 největších ostrovů – HOKKAIDÓ, HONŠÚ, ŠIKOKU, KJÚŠÚ.
b) Popiš okolní moře a průlivy.
c) Zakresli a popiš tato města: SAPPORO, JOKOHAMA, ÓSAKA, KÓBE,
KJÓTO, KITAKJÚŠÚ, HIROŠIMA, NAGASAKI
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8) TAJENKA

3.

1.
2.
S
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Legenda:
1. Japonský výrobce automobilů, motocyklů, travních sekaček,
lodního vybavení, průmyslových motorů,
čtyřkolek aj.
2. Japonské umění (skládání různých motivů
z papíru).
3. Největší město ostrova Hokkaidó.
4. Inteligentní bytost vyskytující se v japonských videohrách a
mobilní aplikaci.
5. Název pro staré umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách.
6. Japonské aranžování květin („udržet při životě květinu“).
7. Co je to Fudži (Fudžisan)?
8. Název pro sebevraždu samuraje („rozříznutí břicha“).
9. Japonská třešeň s růžovými květy (hojně rozšířena i na našem sídlišti).
10. Středověký japonský bojovník, známý především svou oddaností (sloužící císaři
nebo svému pánu).
11.Japonské bojové umění.
12. Vysokorychlostní vlaky (ale i síť železnic).
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13. Logická hra s čísly (9 x 9).
14. Ostrovy, přičemž jejich jižní část jsou nárokovány Japonskem (anektovány
Sovětským svazem roku 1945).
15. Nejznámější jídlo japonské kuchyně (syrové rybí maso s rýží).
16. Největší japonský ostrov.
17. Japonský panovník.
18. Japonská profesionální společnice (krásná a inteligentní žena, jejímž hlavním
posláním je bavit muže v uzavřené společnosti tancem, zpěvem, hrou na hudební
nástroje, intelektuálním hovorem aj.).

43

Přílohy

1) TAJENKA

3

C

Í
5

1
2
S
4
R

K
G
A
Č
O

J
E
Ř
Á
B

Ú
J
S
S
O

Š
Š
T
L
T

Ú
A
V
A

Í
V

S

K

Á

LEGENDA:
1 – Nejjižnější ze čtyř velkých ostrovů Japonska.
2 – Japonská společnice.
3 – Japonská monarchie.
4 – Příjmení československé sportovní gymnastky, která
na LOH 1964 v Tokiu získala tři individuální zlaté
medaile (Věra).
5 – Slovo, které vymyslel Josef Čapek a prvně jej použil
jeho bratr Karel.
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8) TAJENKA

3.

6.

I

K

1.
2.
S

H
O
A

E
7.
8.

11.

K

14.

A

K

10.
R
12.

U
16.

N
I
P
P
O
N

D
G
O
O
N
A

A
A
R
K
S

M
O
É
A

M
J

O

5.
B

O
R
P
4.
B
A

S
H
9.
S
A
Š

O
A
S
A
T
I

P
R
A
M
E
N

K
A
K
U

A
K
U
R

I
R
A

R
A
J

I
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Legenda:
1. Japonský výrobce automobilů, motocyklů, travních sekaček, lodního
vybavení, průmyslových motorů, čtyřkolek aj.
2. Japonské umění (skládání různých motivů z papíru).
3. Největší město ostrova Hokkaidó.
4. Inteligentní bytost vyskytující se v japonských videohrách a
mobilní aplikaci.
5. Název pro staré umění miniaturizace stromů a jejich
pěstování v miskách.
6. Japonské aranžování květin („udržet při životě květinu“).
7. Co je to Fudži (Fudžisan)?
8. Název pro sebevraždu samuraje („rozříznutí břicha“).
9. Japonská třešeň s růžovými květy (hojně rozšířena i na našem sídlišti).
10. Středověký japonský bojovník, známý především svou oddaností (sloužící císaři
nebo svému pánu).
11.Japonské bojové umění.
12. Vysokorychlostní vlaky (ale i síť železnic).
13. Logická hra s čísly (9x9).
14. Ostrovy, přičemž jejich jižní část jsou nárokovány Japonskem (anektovány
Sovětským svazem roku 1945).
15. Nejznámější jídlo japonské kuchyně (syrové rybí maso s rýží).
16. Největší japonský ostrov.
17. Japonský panovník.
18. Japonská profesionální společnice (krásná a inteligentní žena, jejímž hlavním
posláním je bavit muže v uzavřené společnosti tancem, zpěvem, hrou na hudební
nástroje, intelektuálním hovorem aj.).
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4. Závěr v návaznosti na nadnárodní společenství Evropské Unie
Současná doba klade na školní výuku nutnost vnímání světa v souvislostech, v
propojenosti získaných poznatků i dovedností žáka a směřující k vzájemným vazbám
mezi jednotlivými vyučovacími předměty. Neoddělovat, ale naopak propojovat. Vždyť
život, který žáci žijí v rozmanitém světě s mnoha různými barvami je ve skutečnosti
průsečíkem demokratického chápání světa.
Žák je veden k samostatnosti a aktivitě v uplatňování vlastních názorů, při
současném respektování zásad diskutování a výměny názorů v demokratickém
prostředí třídy nebo školy. K tomu, ale musí být vybaven dostatkem znalostí, proto,
aby jeho argumentace byly postaveny na znalostech problematiky. Musí se nejen
učit, ale musí číst, sledovat dění kolem sebe a hovořit i doma s rodiči. Učitel hledá
pro své vyučovací hodiny nové formy práce, které směřují ke kritickému myšlení a
poznávání světa jako celku.
Vše musí probíhat se znalostmi práv a povinností občanů. Není od věci připomenout
například čl. 1-30 ve „VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV“, kterou vydala
OSN již v roce 1948.
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
Také Evropská unie poskytuje otevřený prostor nejen pro soužití Evropanů na
společném kontinentě, ale i v rámci demokratických postojů občanů, uplatňovat vše,
co dovolují práva a povinnosti. A to platí i pro naší komunikaci ve výuce. Žák by měl
chápat odlišnosti kultur i jako možnost vzájemného obohacování, měl by být schopen
empaticky přistupovat, případně tolerovat odlišné názory i postoje a respektovat
ostatní v demokratickém světě. Proto je pro nás nezbytné připravovat žáky i na
případné kritické hodnocení mediálních sdělení, schopnost rozpoznat negativní jevy,
dokázat argumentovat na základě získaných znalostí, reagovat a zaujmout vlastní
stanovisko.
V závěru vybraných témat pro 7. ročník uvádíme ještě konkrétní odkaz na
vazbu k Evropské unii:
a) Zahraniční obchod EU se zeměmi konkrétního regionu.
b) EU a pomoc při záchraně lidských životů a odstraňování následků živelných
pohrom.
c) Politika a vojenské jednotky EU.
Heslo EU zní: „JEDNOTA V ROZMANITOSTI“ (UNITED IN DIVERSITY).

https://media.istockphoto.com/illustrations/european-union-banner-illustrationid1291600080?k=6&m=1291600080&s=612x612&w=0&h=5KRsmuttZGIEyZjohXvBj
qSftIHwcOr7ueomCKicJhM
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