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- pokračuj v zápisku:

JIŽNÍ AFRIKA
- k Jižní Africe náležejí státy ležící jižně od 10° jižní šířky, jižně od řeky Zambezi
- na severu jsou SAVANY, které k jihu přecházejí v POLOPOUŠŤ
- nejvyspělejší stát je Jihoafrická republika (těžba nerostných surovin – diamanty, zlato)
- žije zde mnoho kmenů (Zuluové, Křováci,…), běloši (potomci Angličanů a Búrové – potomci
Nizozemců), Madagaskar – Malgaši (žlutá rasa, původ v Asii)
- obrovské nerostné bohatství – rudy kovů – měděný pás, dále zlato, platina, diamanty

POKRAČOVÁNÍ NA DRUHÉ STRANĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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„KRVAVÉ DIAMANTY“
(třídní projekt ze zeměpisu)

Pojďme společně vytvořit nástěnku top zajímavostí těžby diamantů v Africe. Jak je možné, že Afrika
patří k nejchudším regionům světa, a přitom má takové nerostné bohatství?
Každý z vás může na nástěnku přidat max. 5 příspěvků v podobě lístečků s textem, můžete přidat
obrázky i videa.
A jak na to?
Na vaši Gmail adresu přijde email (v předmětu bude Krvavé diamanty). Po rozkliknutí tam bude
aktivní odkaz:

Kliknete na tento odkaz a dostanete se zde:

Klikněte na libovolnou barvu lístečku:
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Objeví se toto. Můžeš začít psát text. Poté vyplň Tag:
tam, napiš své jméno.

Pro uložení a poslání příspěvku klikni na POST.

A to je vše. Automaticky se mi to pošle.
Kdybyste potřebovali příspěvek po odeslání ještě upravit, klikněte na:

Kromě lístečků můžete na nástěnku umístit obrázky nebo video:

Kdykoli kliknete v emailu na odkaz, můžete sledovat, jak naše nástěnka aktuálně vypadá. Uvidíte tam
všechny příspěvky spolužáků.
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A o čem psát? Těžba diamantů, broušení diamantů, cena diamantů, nejslavnější diamanty světa,
zneužívání dětské práce, kam peníze z těžby mizí, nakupovaní zbraní za peníze z prodeje
diamantů…..cokoliv vás napadne a vygooglujete na internetu ve spojitosti s diamanty……….

Vklady na nástěnku budou ukončeny ve středu 2. 12. 2020.

