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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 Regiony světa – přírodní poměry Afriky. Prezentace odvozuje 

členitost a povrch Afriky, vodstvo, podnebné oblasti a vegetační 

pásma Afriky. 

 

Plněné výstupy:  

Žák pomocí prezentace odvozuje tvary členitosti pobřeží a povrchu 

Afriky; vyhledává v mapě řeky a jezera; ujasňuje si podnebné oblasti 

Afriky a závislost vegetace na klimatu; charakterizuje jednotlivé 
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vegetační oblasti a ujasňuje si nutnost ochrany přírody; získává 

přehled o zajímavostech přírody v Africe. 

 

Klíčová slova:  

Rovník, oceány, okrajová moře, ostrovy, poloostrovy, zálivy, pohoří, 

nížiny, pánve, řeky, jezera, podnebné oblasti, pouště, tropické 

pralesy 
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