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Anotace:  

Pracovní list vznikl v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. 

Pracovní list slouží k výuce tématu Státy Evropy – členitost a 

povrch Evropy. Pracovní list procvičuje a upevňuje základní 

geografické dovednosti – práce s mapou, žáci upevňují základní 

geografické pojmy, získávají přehled o tvarech členitosti a povrchu 

Evropy, zakreslují do mapy. 

 

Plněné výstupy:  

Žák se seznamuje s mapou Evropy a porovnává tvary členitosti pobřeží 

s jinými kontinenty; upevňuje si základní geografické pojmy (oceán, 
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moře, ostrov, poloostrov, záliv); charakterizuje pojmy pohoří a 

nížiny; vyhledává pohoří a nížiny na mapě Evropy; získává přehled a 

orientuje se na mapě Evropy. 
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nížiny 
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