
9.A - PROJEKT IMAGINÁRNÍ ZEMĚ 

 

Vážení a milí, 

 

týden se s týdnem sešel a máme tady začátek dalšího a s ním úkoly do mé milované češtinky. 

Pokud si aspoň trochu vzpomínáte, zhruba v lednu jsem vás seznamovala s projektem, který 

budete vytvářet. A teď pro něj nastaly příhodné konstelace.  

Máš na jeho tvorbu 14 dnů, ale určitě s tím neotálej – za jeden nebo dva dny jej určitě 

nestihneš zpracovat! 

Tvým úkolem tedy bude vytvořit VLASTNÍ, NEEXISTUJÍCÍ, IMAGINÁRNÍ ZEMI. Tvořit bude 

každý sám. Můžeš se v této nelehké době ponořit do vlastního světa, kde – když budeš chtít - 

všechno funguje, jak má. Nebo se tam naopak žije hůř než u nás a my se vlastně nemáme tak 

špatně. Záleží jen na tobě, jaký tvůj svět bude. Pro inspiraci máš v Bakalářích ukázku prací 

(pozor, v každé z nich něco chybí – nepoužívej jako vzor, ale jen pro inspiraci!) 

Co všechno máš vytvořit: 

a) název 

b) plastickou mapu daného státu – ZAKRESLI DO NÍ BUDOVY, STROMY, VODSTVO, 

PAMÁTKY, DŮLEŽITÁ MÍSTA aj. 

c) státní zřízení – můžeš použít existující, příp. si vymyslet vlastní 

d) kdo stát řídí - můžeš vymyslet politické strany, vůdce apod. 

e) státní znak, vlajku – NAKRESLI OBOJE 

f) měnu + bankovky a mince - NAKRESLI 

g) poštovní známku - NAKRESLI 

h) historii země – kdy vznikla, za jakých okolností, války a změny v průběhu dějin atd. 

i) její historické a kulturní památky – UVEĎ NÁZVY PAMÁTEK, ZAKRESLI JE DO MAPY  

j) zeměpisné souřadnice území – na planetě Zemi? někde ve vesmíru? 

k) povrch území 

l) nerostné bohatství – co se zde těží? jaký z toho mají lidé užitek? 

m) územní flóru a faunu – jaká zvířata tam žijí? co roste v přírodě? 

n) složení obyvatelstva – společenské vrstvy 

o) zemědělství, průmysl – co se pěstuje a těží či vyrábí? 

p) cokoliv dalšího – např. můžeš složit hymnu daného státu ... fantazii se meze nekladou 

:-) 

Hodnotí se nápaditost, originalita a čistota provedení. 

Po odevzdání všech prací uspořádám na Google Učebně prezentaci všech vytvořených prací, 

kde bude každý hodnotit ty nejzdařilejší práce. Hodnocení bude anonymní, prezentace tam 

budou figurovat pod čísly, ne pod jmény.  



CO TEDY PŘESNĚ PO TOBĚ CHCI? 

1. Nejprve si sepiš všechny potřebné údaje. 

2. Nakresli si všechny potřebné náležitosti na papíry nebo v programu Malování či jiném 

grafickém programu. 

3. Vše nakreslené vyfoť a zkopíruj do počítače, nebo (pokud pracuješ na PC) ulož. – 

Budeš vkládat do prezentace. 

4. Vytvoř prezentaci v PowerPointu, která bude obsahovat minimálně 12 stránek (viz 

náplň – body a) – p). Na každé z nich má být text doplněný o fotografie. 

5. Můžeš použít existující fotografie z internetu – NE TEXT! - v tom případě ovšem 

poslední slide nazvi POUŽITÉ ZDROJE a sem zkopíruj odkazy na VŠECHNY WEBOVÉ 

STRÁNKY, z nichž jsi čerpal(a). 

6. Pošli ke kontrole jednomu ze spolužáků ze třídy – viz text níž. 

7. Odešli v příloze na e-mailovou adresu p.zemankova@zs-srbska.cz nejpozději v neděli 

12.04.2020. Do předmětu zprávy napiš PROJEKT A SVÉ PŘÍJMENÍ. 

 

Máš dovoleno konzultovat s jedním člověkem ze třídy své nápady a hotovou prezentaci. 

Doporučuji ti poslat ji někomu ze třídy, kdo před termínem odevzdání zkontroluje, jestli tam 

máš všechno, co tam být má, příp. tě upozorní na chyby. 

Je to práce dlouhodobá a mají se v ní odrážet znalosti celých devíti let. Měla by být bez 

gramatických a interpunkčních chyb, text by měl dávat smysl, prokážeš zde propojení 

s dalšími předměty. Je to práce komplexní a můžeš si jejím prostřednictvím zlepšit známku. 

☺ 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ – 12.04.2020 

 

Přeji ti, abys tuto práci pojal(a) jako zábavu. 

 

Následující práce z českého jazyka budou primárně zaměřeny na shrnutí, opakování 

učiva a přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Část bude ještě věnována 

literatuře.  
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