
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Itálie - prezentace; PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Eva Hájková 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 18. listopadu 2012 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 
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Vzdělávací obor: Zeměpis 

Vyučovací předmět: Zeměpis        

Tematická oblast: Státy Evropy                                    
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Číslo DUM v sadě: 08  
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Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 27. listopadu 2012  

Ověřující učitel: Mgr. Eva Hájková 

Třída: VIII. B 

 

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 – Itálie.  Prezentace třídí a upevňuje informace 

o Itálii, názorně je zařazuje do mapy, pomáhá žákům orientovat se na 

mapě Itálie, seznamuje žáky s jednotlivými obory hospodářství a 

rozšiřuje učivo o obrazové zajímavosti. 

 

Plněné výstupy:  

Žák se pomocí prezentace orientuje na mapě Itálie a v souvislostech 

i na mapě Evropy; odvozuje polohu dalších států na území Itálie;  

z mapy získává přehled o přírodních podmínkách a odvozuje podmínky 
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pro hospodářství; ujasňuje si charakteristiku jednotlivých oborů, 

rozdíl mezi severem a jihem Itálie; pomocí prezentace se také 

seznamuje s nejdůležitějšími historickými památkami i se současnými 

zajímavostmi života v Itálii. 

 

Klíčová slova:  

Itálie, poloha, Vatikán, San Marino, přírodní poměry, hospodářství, 

nerostné bohatství, průmysl, zemědělství, služby, Řím, Benátky, 

zajímavosti. 
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