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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 – státy Ameriky - Mexiko. Prezentace třídí a 

upevňuje informace o Mexiku, názorně je zařazuje do mapy, pomáhá 

žákům orientovat se na mapě Severní Ameriky, seznamuje žáky 

s jednotlivými obory hospodářství, životem obyvatel a rozšiřuje 

učivo o obrazové zajímavosti. 

 

 

 

Plněné výstupy:  
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Žák se pomocí prezentace orientuje na mapě Severní a Střední Ameriky 

a vymezí polohu Mexika; z mapy získává přehled o přírodních 

podmínkách a jejich vlivu na život obyvatel; seznamuje se s historií 

obyvatel a vývojem států ve střední Americe; odvozuje fakta o 

hospodářství; ujasňuje si charakteristiku jednotlivých oborů, hlavně 

význam nerostného bohatství; charakterizuje významné druhy průmyslu; 

z mapy vyvozuje podmínky pro zemědělství; pomocí prezentace se také 

seznamuje se zajímavostmi života v Mexiku 
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