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Název vzd�lávacího materiálu: Austrálie – prezentace

Autor: Mgr. Martin Kova�ka

P�edm�t: zem�pis
Ro�ník: 9. 
Tematický celek: Austrálie
Stru�ný popis aktivity: Power pointová prezentace (21 snímk�) na zopakování a rozší�ení znalostí o Austrálii.

�asová náro�nost: 45 min

Metodické poznámky:
Prezentace je ur�ena pro žáky 9. t�íd, použita m�že být p�i opakování jednotlivých kontinent� jako p�íprava na 

záv�re�né zkoušky v 9. ro�níku. Prezentaci je také možné využít p�i výkladu v 7. ro�níku.
Všech 21 snímku je opat�eno stru�ným komentá�em, ale u�itel provádí k jednotlivým snímk�m podrobn�jší

výklad.
Cílem prezentace je rozší�it v�domosti žák� o n�které zajímavosti, které jsou s Austrálií spojeny.
Prezentaci lze doplnit spušt�ním videa z youtube.com. V prezentaci je jeden z mnoha odkaz� uveden.

Ov��ení: 17. 10. 2011



AUSTRÁLIE



Austrálie má jedny z nejkrásn�jších pláží na sv�t�.



Oficiální hlavou Austrálie je stále britská královna, proto ji 
najdeme vyobrazenou i na australském dolaru. 



V Austrálii se jezdí vlevo stejn� jako ve Velké Británii.



Obrovská nákladní auta jezdí tisícikilometrové vzdálenosti p�es celou Austrálii. 



P�vodními obyvateli Austrálie jsou Aboriginci. 



V Austrálii žije mnoho vzácných živo�ich�, které nenajdeme jinde na sv�t�.



Typickým zví�etem je klokan, ale známí jsou i jedovatí pavouci.



Žije zde také velké množství papoušk�.



Kv�li velkému suchu jsou velmi �asté rozsáhlé lesní požáry.



Architektura ve velkých m�stech je velmi moderní.



V Západní Austrálii se nachází nejv�tší skalní monolit na sv�t�. 



Austrálie nabízí turist�m velké množství atrakcí. Nap�. Ukázku výcviku delfín�.



Horské dráhy a vodní atrakce.



Autobus, který m�že i do vody.



Mnoho Australan� vlastní lod�, s kterými vyráží na mo�e.



Nejvýchodn�jší bod Austrálie.



V Austrálii je nedostatek vody. �erpá se z velkých hloubek nap�. pomocí v�tru. 



V Austrálii je velmi populární surfing, v poslední dob� kitesurfing.



http://www.youtube.com/watch?v=I5bejGUNsbE



V Austrálii jsou silnice, které vedou stovky kilometr� rovn� p�es pouš�.
TAK Š�ASTNOU CESTU! 



• Autor: Mgr. Martin Kova�ka

• V prezentaci byly použity fotografie z archivu autora.


