ZÁVĚREČNÁ PRÁCE – 5. třída
Téma
 místo v České republice (např. město, vesnice, hory, apod.)
 ideální vybrat si místo, které jste navštívili, dobře ho znáte a máte k místu vlastní fotografie
 naplánovat výlet pro kamaráda, kamarádku, rodinu, ...
Forma práce
 písemná verze v textovém dokumentu (např. MS Word, Liber Office) – vytisknout, vložit do
desek a odevzdat třídnímu učiteli, PROSÍM NETISKNOUT OBOUSTRANNĚ
 prezentace v Powerpointu – vytvoříte v hodinách Informatiky, prezentace NESMÍ
OBSAHOVAT CELÉ VĚTY A TEXTY, POUZE SLOVA ČI STRUČNÁ HESLA
Formální náležitosti
 velikost písma: 12
 řádkování 1,5
 jednotný font písma v celé práci
 členění textu na odstavce
 číslované stránky
 zarovnání textu do bloku
 začátek kapitoly vždy na nové stránce
 práce nesmí obsahovat zkopírované texty z internetu, knih apod. (vše napsat vlastními
slovy)
 informace, kterým nerozumím, nepíšu do práce
Kapitoly – písemná verze:
1. Obsah
2. Úvod
 proč jsem si téma vybral/a
 základní informace o tématu (poloha, počet obyvatel, zajímavosti, zajímavá místa)
3. Dopis v českém jazyce
 kamarádovi, kamarádce
 mimo jiné by měl obsahovat pozvání pro kamaráda/kamarádku na naplánovaný výlet
(kde sejdete, v kolik, která místa navštívíte, ubytování – pokud se jedná o vícedenní
výlet, co s sebou, kapesné)
4. Dopis v cizím jazyce (německém nebo anglickém)
5. Zajímavá místa
 stručně popsat místa, která s kamarádem/kamarádkou navštívíte
 kapitola by měla být psána formou „nyní navštívíme, podíváme se, dále se vydáme, ...“

6. Kalkulace
 vytvořit podrobnou kalkulaci k naplánovanému výletu (cena jízdenek, jídlo, ubytování,
vstupné, celková cena)
7. Báseň, píseň, pohádka, pověst, …
 k aktuálnímu tématu
 buď najít již vytvořené, nebo vlastní tvorba
8. Vlastní fotogalerie
9. Použité zdroje
 nezapomeň do písemné podoby i prezentace napsat použité zdroje
Časový harmonogram:
 výběr tématu – do konce října nahlásit třídnímu učiteli
 úvod – listopad
 zajímavá místa – leden
 kalkulace – únor
 dopis v českém jazyce – březen
 dopis v cizím jazyce – březen
 báseň, píseň, pověst, pohádka, ... – duben
 odevzdání písemné verze – do poloviny května
 prezentace závěrečných prací v aule školy – červen
Odevzdávání:
 práci odevzdáváte ke kontrole třídnímu učiteli po jednotlivých kapitolách ve stanovených
termínech dle stanoveného časového harmonogramu výše
 s třídním učitelem si domluvte jakou formou jednotlivé kapitoly práce odevzdávat (vytištěné
či elektronicky)

