
Zadání „tematická strana encyklopedie“ Asie 
 
Postup, který Ti doporučuji 

1. Vyber si téma 
2. Připrav si papír na poznámky 
3. Prohledej zdroje a načrtni s osnovu 
4. Rozvrhni si na A3 obrázky a text 
5. Pohlídej si kritéria 
6. Zpracuj ručně grafickou podobu 
7. Spoj se s ostatními a ukažte si práce navzájem 
8. Dotáhni, co Tě ještě napadne 
9. Odevzdej fotku do Zadání 
10. Uschovej originál, ve škole odevzdáš 

 
Kritéria 
Iniciále:  název/téma, autor, měsíc a rok tvorby 
Úvod:  V celých větách představ téma, co Tvůj projekt obsahuje, jak se dělí, co se 

v něm čtenář dozví. 
Forma:  barevná, ručně vytvořená „strana encyklopedie“, velikost min A3 
Zdroje:  uveď (nejlépe na zadní stranu) své zdroje knižní i internetové, atlasy, 

encyklopedie, apod. 
Obrázky:  Obrázky popiš nebo vysvětli. Obrázky malované ručně mají přidanou hodnotu. 

Vysvětlivky a komentáře k obrázkům jsou psány v celých větách. 
Odůvodnění:  Na zadní straně plakátu písemně odůvodni výběr tématu. 
 
Téma – vyber si jedno a tomu se věnuj 
 

Vrcholky Asie  

Přehled vrcholů Asie, jejich vznik a popis. V jakých státech se nachází a jaké politické 
problémy se s nimi spojují. Dobývání samotných vrcholů. Kultura, zvyky, denní rutina, 
povolání místních obyvatel, typické odlišnosti od našeho běžného života Evropana, např. 
úskalí a výhody života tam. 

nebo 

Asijské přírodní krajiny 

Ukázky typů krajin a jejich popis obdobně jako klimadiagram (srážky, teplota, event. období 
v roce – monzuny, sucho, apod.). Vyskytující se konkrétní živočichové a rostliny, národní 
parky, přírodní UNESCO památky. Způsob života tamních obyvatel, pokud tam žijí, výhody a 
nevýhody života v konkrétní krajině. 

nebo 

Náboženství v Asii  



Přehled významných náboženství v Asii, jejich popis, rozdíly, božstva, hlavní představitelé, 
náboženské rituály a zvyklosti. Umístění vyznavatelů do regionů na kontinentu, uveď 
konkrétní státy. Problémy nebo trápení obyvatel ve spojitosti s náboženstvím v domovině, 
Asii, v celém světě. 

nebo 

Kulturní památky Asie  

Vyber min. 5 historicko-kulturních památek Asie a prostuduj je. Kdyby Tě zajímaly spíše 
přírodní, zpracuj je v rámci tématu „Asijské přírodní krajiny“. U památek uveď záměr stavby, 
historickou dobu vzniku a jak vypadají dnes. Co se s nimi pojí za omezení při vstupu nebo na 
co si dát pozor při jejich pozorování. Zamysli se nad faktem, čím přispívají dnešní době. 

nebo 

Historické mezníky Asie 

Mezníky asijského kontinentu zpracuj jako pozorovatel historie. Zajímej se o různé národy a 
jejich přesuny, proč a kam se stěhovaly. Jak lidé místo využívali a kdo je nahrazoval. Možná 
jsou Ti známé o válečné konflikty. Kdo se s kým o co přel a jaký to mělo dopad na místní 
obyvatele. Jaká spojenectví vznikla a jak se tímto konfliktem státy vypořádaly. Jaký přínos 
v historii tyto mezníky měly. Jaké významné osobnosti stály v popředí a s čím jsou spojovány. 

nebo 

Doprava v Asii  

Uveď příklady moderní i primitivní dopravy v Asii. S jakými přírodními podmínkami se typ 
dopravy pojí, jaké státy ho využívají, uveď některá spojení (viz únikovka), jaká opatření/rizika 
s sebou typ dopravy nesou. Nezapomeň na druhy dopravy železniční, říční, silniční, s využitím 
zvířat, apod. 

 
 

 


