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Anotace:  

Prezentace vznikla 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. 

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu Státy Evropy – Obyvatelstvo Evropy.  Prezentace ukazuje 

hustotu rozložení obyvatel Evropy, charakterizuje obyvatelstvo podle 

rasy, jazyků a náboženství, seznamuje žáky s typickými rysy života 

evropského obyvatelstva.  

 

Plněné výstupy:  

Žák pomocí prezentace charakterizuje podmínky vhodné pro život 

člověka, odvozuje z mapy hustotu zalidnění v Evropě; upevňuje 
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znalosti o rasách a jejich rozmístění ve světě; z mapy odvodí 

rozložení ras, jazykových a náboženských skupin v Evropě; pomocí 

prezentace si žák ujasní, jaký je životní styl obyvatel Evropy a jak 

se liší od jiných kontinentů. 

 

Klíčová slova:  

Obyvatelstvo, hustota osídlení, rasa, jazyk, náboženství, 

gramotnost, délka života, urbanizace. 
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