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Číslo v digitálním archivu školy VY_32_ZAZNAM_Z8_821 - 840 

Kód DUM Téma Obsah 

VY_32_INOVACE_Z8_821 Politické rozdělení světa Prezentace – výklad učiva, procvičení (odpovědi na otázky) 

VY_32_INOVACE_Z8_822 
Státy světa podle geografické polohy a podle 
územní rozlohy 

Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s tabulkami) 

VY_32_INOVACE_Z8_823 Státy světa podle počtu a původu obyvatel Prezentace – výklad učiva, procvičení (doplňovačka, otázky) 

VY_32_INOVACE_Z8_824 
Státy světa podle průběhu a tvaru státních 
hranic 

Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s mapami) 

VY_32_INOVACE_Z8_825 Státy světa podle správního členění Prezentace – výklad učiva, procvičení (odpovědi na otázky) 

VY_32_INOVACE_Z8_826 Státy světa podle státního zřízení a formy vlády Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s mapou) 

VY_32_INOVACE_Z8_827 
Státy světa podle politického systému a 
politické moci 

Prezentace – výklad učiva, procvičení (doplňovačka) 

VY_32_INOVACE_Z8_828 
Politická a hospodářská seskupení států světa, 
mezinárodní organizace 

Prezentace – výklad učiva, procvičení (křížovka, otázky) 

VY_32_INOVACE_Z8_829 Státy podle hospodářské úrovně Prezentace – výklad učiva, procvičení (výběr správné odpovědi) 

VY_32_INOVACE_Z8_830 Globální problémy lidstva                        Prezentace – výklad učiva, procvičení (odpovědi na otázky) 

VY_32_INOVACE_Z8_831 Země – planeta lidí. Lidé na Zemi    Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s pojmy) 

VY_32_INOVACE_Z8_832 Rozmístění a růst počtu obyvatelstva ve světě     Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s mapami a grafy) 

VY_32_INOVACE_Z8_833 Migrace a zaměstnanost   Prezentace – výklad učiva, procvičení (odpovědi na otázky, práce s údaji) 

VY_32_INOVACE_Z8_834 Lidské rasy, národy, jazyky a náboženství Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s mapou) 

VY_32_INOVACE_Z8_835 Lidská sídla              Prezentace – výklad učiva, procvičení (křížovka, grafy) 
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VY_32_INOVACE_Z8_836 Zemědělství, vodní a lesní hospodářství Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s atlasem) 

VY_32_INOVACE_Z8_837 
Průmysl – význam, odvětvové členění, 
energetika, těžební a zpracovatelský průmysl 

Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s mapami) 

VY_32_INOVACE_Z8_838 Spotřební a potravinářský průmysl                        Prezentace – výklad učiva, procvičení (práce s obrázky) 

VY_32_INOVACE_Z8_839 Doprava; přenos zpráv a informací                        Prezentace – výklad učiva, procvičení (praktický úkol – výpočet) 

VY_32_INOVACE_Z8_840 Služby                              Prezentace – výklad učiva, procvičení (odpovědi na otázky, práce s mapou) 
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