
Príloha B 

Zoznam otázok a úloh pre žiakov na tému Juhozápadná Ázia: 

Povinné: 

1. S ktorými svetadielmi hraničí oblasť Juhozápadnej Ázie?Nájdi v Google Earth čo 

najviac štátov oblasti a urč z nich 3 najväčšie. 

2. Aké sú rozdiely aktuálnych teplôt nížin Slovenska a púští Juhozápadnej Ázie? Aké sú 

rozdiely aktuálnych teplôt hlavného mesta Iraku a Žiliny? 

 

3. Na základe poslednej časti článku na 

http://www.national-geographic.cz/detail/exkluzivne-pro-national-geographic-arabska-

more-14416/ s názvom „Poklady, ktoré nie sú navždy“ sa pokús charakterizovať príčiny 

a následky ohrozenia Perzského zálivu. Na ktorej skupine živočíchov vidíme 

drancovanie podmorského sveta najviac? 

 

4. Vyhľadaj štáty a oblasti z článku Wikipedie na 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%9Arodn%C3%BD_polmesiac  v atlase. Ukáž oblasť 

Úrodného polmesiaca v prostredí Google Earth. 

 

5. Kto bol zakladateľ judaizmu, kresťanstva a islamu?Datuj čas vzniku a odhadovaný 

počet veriacich. Datovanie vzniku judaizmu vyhľadaj v učebnici. Využi uvodné časti 

článkov na:  

http://ilusoria-yhwh.webovka.eu/juda_.html 

http://ilusoria-yhwh.webovka.eu/cris.html 

http://ilusoria-yhwh.webovka.eu/islam.html 

 

6. Prostredníctvom odkazu http://en.wikipedia.org/wiki/Istanbul#Demographics 

porovnaj množstvo ľudí žijúcich v najväčšom meste oblasti v rôznych obdobiach rokov 

1000, 1945 a 2010.  

 

7. Na základe reportáže televízie TA3v odkaze 

http://www.ta3.com/clanok/8553/rozhovory-medzi-izraelom-a-palestinou-v-slepej-

ulicke.html,  urč, ktoré štáty, organizácie a spoločenstvá požadujú pokračovanie 

mierových rozhovorov? 

 

8. Prostredníctvom interaktívnej mapy v odkaze  

http://www.sme.sk/cdata/4050247/1.swf zisti: 

1. Čo viedlo k prvej Rusko-Čečenskej vojne? 

2. Ktorými štátmi je Abcházsko znané ako štát? 

 

9. Z článku Wikipedie http://sk.wikipedia.org/wiki/Kurdi, zisti, kto sú Kurdi a za čo 

bojujú. 
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Dobrovoľné: 

10. Priprav si referát na tému Jeruzalem. 

11. Z odkazu na Wikipédiu http://cs.wikipedia.org/wiki/The_World a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands zisti faktografické zaujímavosti o stavbe, 

využití a problémoch súostroví v Dubaji. 

12. Prečítaj si informácie o Bazilike svätého hrobu na Wikipédii 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Sv%C3%A4t%C3%A9ho_hrobu.  Porozprávaj 

na najbližšej hodine zaujímavosti, ktoré si sa dozvedel(a) 

13. Prečítaj si informácie o Kábe v Mekke na Wikipédii 

http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ba. Porozprávaj na najbližšej hodine 

zaujímavosti, ktoré si sa dozvedel(a) 

14. Prečítaj si informácie o Turecku, Iráne a Iraku na Wikipédii  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Turecko, http://sk.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Irak. Porozprávaj na najbližšej hodine zaujímavosti, ktoré 

si sa dozvedel(a) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/The_World
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Sv%C3%A4t%C3%A9ho_hrobu
http://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Turecko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Irak

