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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 – Hospodářství Evropy. Prezentace odvozuje 

strukturu hospodářství v Evropě, rozdělení nerostného bohatství, 

jednotlivé typy průmyslu a zemědělství, význam dopravy, 

charakterizuje vyspělost evropských regionů a jejich zaměření. 

 

Plněné výstupy:  

Žák pomocí prezentace charakterizuje hospodářské podmínky Evropy; 

odvozuje z mapy strukturu a rozmístění nerostných surovin; ujasňuje 
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si význam průmyslových oborů, hlavně energetiky; z mapy odvozuje 

podmínky vhodné pro zemědělství a strukturu zemědělských oblastí 

v Evropě; seznamuje se s významem dopravy, jejími typy a hustotou 

dopravní sítě v Evropě; pomocí prezentace si uvědomuje význam služeb 

ve sféře hospodářství. 
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