
Náměty pro samostatnou práci – Latinská Amerika 

A. Připravte powerpointovou prezentaci s alespoň 10 okny, ve které budou uvedeny základní údaje 
(informace), vhodná mapa a obrázky (min. 5). 

B. Vytvořte plakát, který bude obsahovat základní informace, vhodnou mapu a obrázky (min. 5). 

C. Připravte referát, který doplníte prací s mapou a obrázky (min. 5 – z časopisu, encyklopedie, 
průvodce apod. nebo na internetu). 

D. Připravte nabídku zájezdu fiktivní cestovní kanceláře do vámi vybrané oblasti. Připravte také 
rozpočet zájezdu a obrazovou ukázku atraktivních míst. 

Pravidla: 

1. Při práci dodržujte zásady pro práci ve skupině, tvorbu a prezentaci plakátů a referátů.  

2. Na přípravu máte max. 2 vyučovací hodiny! 

3. Komunikujte spolu (domlouvejte se) i mimo hodiny zeměpisu. 

4. Další hodinu po skončení přípravy začne prezentace prací, na které se podílejí všichni 
přítomní členové skupiny. 

5. Pokud některý z členů skupiny chybí, není to důvod k omluvě. Ostatní ho musí „zastoupit“. 

6. Využijte tento úkol k zajímavé prezentaci exotických oblastí a také k prezentaci svých 
schopností a své skupiny. 
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A. Připravte powerpointovou prezentaci s alespoň 10 okny, ve které budou uvedeny základní 
údaje (informace), vhodnou mapu a obrázky (min. 5). 

B. Vytvořte plakát, který bude obsahovat základní informace, vhodnou mapu a obrázky (min. 5). 

C. Připravte referát, který doplníte prací s mapou a obrázky (min. 5 – z časopisu, encyklopedie, 
průvodce apod. nebo na internetu). 

D. Připravte nabídku zájezdu fiktivní cestovní kanceláře do vámi vybrané oblasti. Připravte také 
rozpočet zájezdu a obrazovou ukázku atraktivních míst. 

Pravidla: 

1. Při práci dodržujte zásady pro práci ve skupině, tvorbu a prezentaci plakátů a referátů.  

2. Na přípravu máte max. 1,5 vyučovací hodiny. 

3. Komunikujte spolu (domlouvejte se) i mimo hodiny zeměpisu. 

4. Další hodinu po skončení přípravy začne prezentace prací, na které se podílejí všichni přítomní 
členové skupiny. 

5. Pokud některý z členů skupiny chybí, není to důvod k omluvě. Ostatní ho musí „zastoupit“. 

6. Využijte tento úkol k zajímavé prezentaci exotických oblastí a také k prezentaci svých 
schopností a své skupiny. 


