
Ročníkový projekt Európska krajina – 9.ročník  

Prezentácia 

1. snímok - úvodný 

a. Obrázok reprezentujúci krajinu 

b. Názov krajiny v rodnom jazyku danej krajiny 

c. Animácia názvu krajiny v anglickom jazyku krajiny v Logomotion alebo inom 

animačnom softvéri, animácia má byť vložená ako .gif, (nepoužívať animácie v 

PowerPointe) 

d. Meno autora 

2. snímok – Obsah (bude sa napĺňať až ako posledný snímok) z obsahu musí byť odklik 

na každý snímok prezentácie (a opačne) 

3. snímok – Štátne zriadenie 

a. Republika, monarchia,... 

b. Hlava štátu 

c. Druhý najdôležitejší človek krajiny - vedúci parlamentu, vlády a pod. 

4. snímok – Hlavné mesto 

a. Rozloha  

b. Umiestnenie 

c. Zaujímavosti 

d. Obrázky 

5. snímok – História krajiny 

a. Stručná história v odrážkach, nie celé vety! 

b. Ilustračné obrázky – ak treba 

6. snímok – Členenie krajiny 

a. Územné členenie krajiny – kraje, kantóny, a pod. 

7. snímok – Hranice 

a. S ktorými štátmi susedí daná krajina a aké dlhé má s nimi hranice 

8. snímok – Rozloha a hustota obyvateľstva 

a. Rozloha krajiny (uviesť aj jednotky) 

b. Hustota obyvateľstva (uviesť aj jednotky! – obyv./km2) 

c. Rozlohu aj hustotu obyvateľstva porovnať so Slovenskom v excelovskej 

tabuľke 

 Hustota obyvateľstva 
[obyv./km2] 

Rozloha [km2] 

Vaša krajina   

Slovensko   

 

9. snímok – Podnebie 

a. Podnebné pásmo, charakteristiky pre ročné obdobia 

10. snímok – Vodstvo 



a. Najhlbšie jazerá (uviesť aj číselné údaje) 

b. Najdlhšie a najvýznamnejšie rieky (uviesť aj číselné údaje) 

c. Možno uviesť aj najvýznamnejšie a najdôležitejšie vodné diela a pod.  

d. Rieky, jazerá a pod. porovnať so Slovenskom v excelovskej tabuľke 

 Najdlhšia rieka [km] 
/(najhlbšie jazero [m])  

Vaša krajina  

Slovensko  

 

11. snímok – Povrch 

a. Tabuľka - Excel 

 Najvyšší bod [m.n.m.] Najnižší bod [m.n.m.] 

Vaša krajina   

Slovensko   

 

12. snímok - Ťažba a energie 

a. Čo sa ťaží v krajine 

b. Najvýznamnejšie diela (vodné, elektrárne a pod.) 

13. snímok - Chov a pestovanie plodín 

a. Čo sa v krajine chová, pestuje a pod. 

14. snímok - Vývoz a dovoz 

a. Charakteristické komodity vývozu/dovozu danej krajiny 

15. snímok - Úradný jazyk 

a. Jazyk nárečia, iné jazyky, ktoré sa v krajine používajú 

16. snímok - Národnosti 

17. snímok - Náboženstvá krajiny 

a. Spraviť tabuľku, resp. graf zastúpenia jednotlivých typov náboženstiev danej 

krajiny 

18. snímok - Parlament 

a. Resp. zákonodarný orgán danej krajiny, ktorý schvaľuje zákony  

b. Na ako dlho sa volí daný orgán 

c. Koľko členov má, ako sa delí, atď. 

19. snímok - Nezamestnanosť 

 Nezamestnanosť [%]   

Vaša krajina  

Slovensko  

Percento nezamestnanosti oboch krajín uvádzať z toho istého roku. 

20. snímok - Sociálna politika štátu 

a. Ako funguje sociálny systém štátu – kedy sa odchádza do dôchodku, aké sú 

výšky sociálnych dávok (materská, nezamestnanosť, výška dôchodku), aká je 

dĺžka materskej, ako sa vypočítava dôchodok a pod. 

21. snímok - Bankovníctvo – národná banka, pôsobisko iných bánk 



22. snímok - Školstvo – ako sa delí školstvo od materskej po univerzitu, aká dlhá je 

povinná školská dochádzka,... 

23. snímok - Vysoké školy – významné vysoké školy v krajine 

24. snímok - Veda -  významné osobnosti vedy, vynálezy a pod. (môže byť viac snímkov) 

25. snímok - Kultúra – film, divadlo, literatúra, hudba, ..... (môže byť viac snímkov) 

26. snímok - Šport – národný šport krajiny, známi športovci, úspechy krajiny a pod. (môže 

byť viac snímkov) 

27. snímok – Národná kuchyňa, národné zvyky, významné miesta a pod. (môže byť viac 

snímkov) 

 

 

Posledný snímok – zdroje stránok, obrázkov,... 

Všeobecné odporúčania tvorby prezentácie: 

 5 – 8, najviac 10 riadkov na snímku, vhodná veľkosť (25- 30) a font písma bezpätkový 

(Arial, Calibry, nie Times New Roman), 

 text prezentácie je obyčajne v podobe stručných poznámok (výnimočne viet),  

 dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov, na tmavé pozadie sa 

odporúča svetlá farba písma, písmo zvýrazniť, aby bolo tučné 

 dodržiavať jednotný dizajn  prezentácie,   

 neprehltiť prezentáciu animáciami, ruší to celkový priebeh prezentácie,  

  grafy (nie tabuľky, tie sú len pre Excel) vkladať s popisom, 

 z každého snímku prezentácie musí byť odklik na snímok s obsahom. 

!!! Všetky excelovské tabuľky z prezentácie budú zhrnuté v excelovskom dokumente – viď. 

pokyny tvorby excel. dokumentu. 


