
Podmienky pre Regionálna geografia 2 - Európa a územie bývalého ZSSR
1 Aktívna účasť na hodine:

Počúvam, zapájam sa, nesurfujem na nete, nehrám sa s mobilom, nespím

2 Načas odovzdávam minireferáty z daného regiónu:

Neklbčím z netu, píšem vlastnými slovami, uvádzam zdroje (tak, ako je to v ukážkach)

(Ak som to tak nemal, nemala, opravím to)

Môžem ich vlepiť aj do pripraveného listu minireferáty k svojmu menu a regiónu spolu so zdrojom a v rovnakom formátovaní ako už uvedené

Negumujem referáty spolužiakom !!!!!

3 Načas vypracujem referát:

V daný deň odprezentujem so spolužiakom pripravenú tému na zadaný región, ktorá sa dotýka zadaných (list problémy) alebo aj ďalších prípadných

problémov v regióne. V daný deň tému odprezentujem a najneskôr do piatku v rovnaký týždeň pošlem na adresu danielova@regionalnageografia.sk prezentáciu 

aj wordovský dokument v minimálnom rozsahu 6 strán textu + citované zdroje (tabuľky, obrázky, mapy sú na extra stranách) 

(= dvojice musia vypracovať rozsiahlejší dokument, teda dvaja 12 strán a traja 18 strán)

4 Načas dodám informácie o štátoch:

V súvislosti s témou môjho referátu vyplním tabuľku a časovú os k svojmu regiónu (list štáty info a časová os)

5 Vždy si pripravím mapu z daného regiónu:

Na každú hodinu mám pripravenú slepú mapu do ktorej si vyznačím

základnú horizontálnu členitosť (polostrovy, zálivy, ostrovy, moria, ...)

základnú geomorfológiu a hypsografiu (aj najvyšší bod) - stačí si zhruba zakresliť hranice geomorfologického celku a názov

základnú sieť vodstva a najväčie jazerá

hlavné mestá a najväčšie mestá v regióne

letiská, významné prístavy a najdôležitejšie dopravné ťahy

6 Pripravujem sa na každú hodinu:

pretože každú hodinu bude minipísomka z mapy a vybraných údajov z časovej osi a info o štátoch 

7 Pripravujem sa na ohlásené písomky:

na tie sa učím ešte viac, lebo už mám k dispozícii aj prezentácie, minireferáty a referáty od spolužiakov, čo prezentovali, opakujem si stále aj mapu

a základné údaje. Každú písomku napíšem minimálne na 60 % - aj minipísomku

8 Ak toto všetko splním, teším sa na skúšku

9 Hodnotenie cvičení:

Tvoria 40 % z celého hodnotenia predmetu - môžete získať 40 bodov do celkového hodnotenia, ale minimálne 24

Bodovo nehodnotené, ale je podmienkou na absolvovanie predmetu:

účasť - max. 1 absencia, nie však v čase prezentácie

treba mať napísané všetky minipísomky

treba mať odovzdané (nalepené do zdieľaného dokumentu) všetky minireferáty

Bodovo hodnotené

3 x písomka, každá max za 10 bodov

1 x referát za 10 - je potrebné odovzdať ppt. aj doc.

10 Veľmi dôležité na záver:



v prípade plánovanej alebo neplánovanej (karanténa, podozrenie na ochorenie, ochorenie) neúčasti, treba včas s vyučujúcou komunikovať,

aby bola možná hybridná (aj online) výučba  - nezneužívať!!!!

prihlásiť sa do MS Teams a do Moodle, budeme ich v priebehu semestra využívať



Pri vypracovaní referátu:
sústrediť sa na nižšie uvedené problémy regiónu

v úvode krátka charakteristika územia, kde je potrebné sa zamerať hlavne na také fakty, ktoré nie sú v info a časovej osi, teda:

obyvateľstvo: označiť územia, kde je sústredené obyvateľstvo

charakterizovať národnostnú a náboženskú štruktúru regiónu

hospodárstvo: charakterizovať hospodárske zameranie regiónu

označiť územia s významnou ťažbou nerastných surovín

uviesť významné hospodárske centrá a ich zameranie

Región je potrebné charakterizovať ako celok, hľadať spoločné črty a naopak hľadať regionálne odlišnosti

Pi veľkých štátoch je (Rumunsko, Španielsko, Kazachstan, Bielorusko, Ukrajina, ...) uviesť aj rozdiely vo vyspelosti medzi vnútornými regiónmi

Ikea, Oriflame, Husqvarna Vplyv tmy

Hospodárska kríza vo Fínsku Dopady klimatických zmien v krajinách

Dopad hospodárskej krízy Island, reykjavícky starosta Jon 

Gnarr
Sociálny systém v krajinách

Lego, Maersk Školský systém v krajinách

Transformácia mesta Kodaň po 2. sv. vojne, kodaňská 

doprava, Jan Gehl
Saamovia a Sápmi

Nórske fondy, štátna rezerva Poľnohospodárstvo v krajinách

Separatizmus - Baskicko, Katalánsko

Vyľudňovanie vidieka v Portugalsku

Španielsko ako Florida Európy

Nezamestnanosť a nevhodné vzdelanie mladých v Španielsku

Belgická integrita krajina (problém Flámi vs. Valóni)

Holandský liberalizmus (eutanázia, drogy, homosexuáli, 

imigrácia)

Globálne otepľovanie a stúpajúci oceán

Kvetinový priemysel a jeho problémy

Lichtenštajnsko a české pozemky

Rakúsko a jeho ekologické poľnohospodárstvo

Dopady klimatických zmien na CR v horských regiónoch

Prečo je Švajčiarsko bohaté

České staré ťažobné regióny a ich problémy

Poľské poľnohospodárstvo, kvalita a problémy

Vplyv cirkvi na Poľsko v minulosti a dnes

Švédsko, Fínsko

Nórsko, Dánsko, 

Island

Španielsko, 

Portugalsko, 

Andorra

Benelux (Belgicko, 

Holandsko, 

Luxembursko)

Švajčiarsko, 

Rakúsko, 

Lichtenštajnsko

Česko, Poľsko, 

Maďarsko

Holická, 

Petríková, 

Žáková

Kerecmanová

Kristová

Puškárová

Krompaský



Maďarský kúpeľný a zdravotný turizmus

Prečo sa Slovinsko prvé dostalo do EÚ? Slováci v bývalej SFRJ

Porovnanie hospodárskej vyspelosti a orientácie krajín (celý 

región)
Náboženská štruktúra krajín bývalej SFRJ

Slovinsko, Chorvátsko - problém pobrežia Vojna v 90. rokoch

Kosovo a jeho uznanie vo svete Význam CR pre krajiny

Albánsko včera a dnes
Národnostné problémy v rámci krajín bývalej SFRJ, súčasné 

vzťahy

Pobrežie vs. vnútrozemie - výhody a nevýhody (celý región) Infraštruktúra, následky vojny, prooblémy mínových polí

Organizovaný zločin a korupcia

Rómovia ako etnická menšina

Rumunsko - Causescova vláda a jeho dopady

Demografická degradácia krajín

Malta - hospodárstvo miništátu Cestovný ruch ako dôležitý zdroj príjmov a jeho problémy

Cyperská otázka Kréta ako producent poľnohospodárskych produktov

Malta a problém vody Dopad utečeneckej krízy

Zadlženosť Grécka vs. štedrý sociálny systém Grécko, Cyprus, Turecko a súčasné vzťahy

Elektronizácia Estónska

Znečistenie Baltského mora, príčiny a dôsledky

Ruská menšina, jazyk, postoj a vzťah k Rusku

Demografický problémy krajín a emigrácia

Uzavretosť Bieloruska a Lukašenko

Následky výbuchu v Černobyle

Národné parky a najstaršie zachovalé lesy Európy

Ľudské práva v Bielorusku

Zostalosť Moldavska, rozvoj vinohradníctva

Poblémy v Podnestersku a Gagauzsku

Proruská vs. proeurópska Ukrajina

Rusko a ruské územia v Ukrajine

Cestovateľský raj - kaukazské krajiny (príroda vs. UNESCO 

pamiatky, pláže vs. hory)

Arménsko a Azerbajdžan - problém Nachičevanu a Náhorného 

Karabachu

Azerbajdžan ako ropný štát (plusy, mínusy, ekologické 

problémy)

Pestrá náboženská štruktúra regiónu

Pobaltie

Slovinsko, 

Chorvátsko, 

Bosna 

Herzegovina

Česko, Poľsko, 

Maďarsko

Sev. Macedónsko, 

Srbsko, Čierna 

Hora, Albánsko

Rumunsko, 

Bulharsko

Grécko, Cyprus, 

Malta

Bielorusko

Ukrajina, 

Moldavsko

Kaukazské 

republiky

Krompaský

Mináriková, 

Gajdošík, 

Ševčíková

Harmaňoš

Fabianová, 

Johanková

Kontríková

Plachá

Mičkaninová



Bajkonur a jeho budúcnosť

Prečo je Astana hlavné mesto a čo je na nej zaujímavé

Jadrové skúšky a ich dôsledky

Krajina ako ekonomický líder oblasti (Stredná Ázia)

Ekologický problém Aralského jazera

Turkmenbaši a jeho dedičstvo (ako vládol a čo po ňom 

zostalo) - krajina dnes

Pamiatky UNESCO v oblasti a iné atrakcie

Uzbecká náboženská štruktúra, Židia

Kirgizsko - ázijské Švajčiarsko? Nová krajina na mape CR

Zlato a urán ako významné komodity

Demografická situácia v krajinách, národnostné a religiózne 

špecifiká

Tulipánová revolúcia

Turkmenistan, 

Uzbekistan

Kirgistan, 

Tadžikistan

KazachstanMagová

Szivosová


