VYTVOŘENÍ MAPY
zadání
Moji milí,
cílem tohoto úkolu je procvičit si prakticky to, co jsme se ve škole o mapách prozatím učili. Tímto úkolem
mi dokážete, že všemu rozumíte 
Dejte si tedy, prosím, na úkolu záležet.
DŮLEŽITÉ INFORMACE:
termín odevzdání: pondělí 9. 1. 2017
velikost mapy: papír/čtvrtka velikosti A3 nebo A4 (pokud neseženete – můžete si vyzvednout u mě)
Kdo chce, může vytvořit mapu na počítači, ale musí mít všechny náležitosti! Nemusíte tisknout, vytisknu
Vám ji ve škole.

ZADÁNÍ:
Vytvoříte mapu SMYŠLENÉHO území. Může se jednat o mapu k pokladu, mapu království apod. –
fantazii se meze nekladou.
Důležité je, aby na mapě bylo moře a část pobřeží! V této práci je nejpodstatnější, abyste nezapomněli
na nějakou důležitou součást mapy:
název mapy – např: Cesta k pokladu, Kouzelné království, Začarovaný ostrov apod.
měřítko – v rozmezí od 1 : 100 000 až 1 : 500 000
1) můžete si měřítko zadat do Googlu a podle nalezených map měřítko pro svoji mapu odhadnout
2) nejjednodušší bude přijít s hotovou mapou během týdne za mnou a měřítko spolu odvodíme 
legenda – nezapomeňte, že veškeré barvy i značky, které v mapě použijete, musíte v legendě vysvětlit
mapové pole – do tohoto rámečku nakreslíte svoji mapu - nejlépe pastelkami. Nezapomeňte, že i v mapě
jsou nejrůznější popisky – názvy měst, moří, pohoří apod.
tiráž = vaše jméno a rok vypracování

NÁVRH POSTUPU ZPRACOVÁNÍ:
1. Projít si zápisky v sešitě a vše si zopakovat.
2. Prohlédnout si několik map a zopakovat si, co každá mapa musí mít – použijte atlas, internet, turistické mapy apod.
3. Načrtnout si mapu na kus papíru.
4. Nad prací přemýšlejte! Nejprve si vše načrtněte slabě tužkou, ať můžete ještě gumovat! 
Těším se na výsledky 

Příklady rozložení součástí na mapě.
Můžete si vymyslet klidně vlastní poskládání, ale platí, že mapa musí být přehledná a upravená.
Nemusíte to rámečkovat, v rámu je pouze mapové pole, kam se kreslí mapa.

PŘÍKLAD MAPY
Pozor, tuto mapu mám jen jako příklad!
Je stažená ze stránek: https://d1u1p2xjjiahg3.cloudfront.net/4674033e-c912-4fab-b899-ad84c25cab1b_l.jpg
Vy ji NAKRESLÍTE.

OSTROV POKLADŮ
poklad

palma
a tak dále …

1 : 500 000
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