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Anotace:  

Pracovní list přispívá ke zkvalitnění výuky prostřednictvím 

digitálních technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a 

originalita zpracování může působit na co největší množství smyslů 

každého žáka a motivovat ho k hodnotnějšímu učení. 

Pracovní list navazuje na prezentaci „Krajina kolem nás 1“. Slouží 

k procvičení získaných znalostí hlavních a vedlejších světových 

stran a zopakování informací k jednotlivým typům krajin. Obsahuje 

úkoly, které se zabývají pojmy vztahujícími se k vodě v krajině a 

jejich vysvětlením. 
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Plněné výstupy:  

Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu 

na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí; 

pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci, (městě); rozliší 

přírodní a umělé prvky v okolní krajině. 

 

Klíčová slova:  

Hlavní a vedlejší světové strany, typy krajiny, nížina, vysočina, 

hory, voda v krajině. 
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