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Praktické procvičování

Vytvořte prezentaci ve vámi zvoleném programu na téma:

Ovoce Chiquita – 1. slide základní informace o firmě
– 2. slide přehled ovoce/zeleniny
– pro každý druh vytvořte jeden slide
– fotografie použijte z Databáze fotografii
– fotografie upravte 
– potřebné texty jsou v příloze tohoto PDF

Dodržujte typografická pravidla!
Využijte grafické prvky z lekce 3 a 4.
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Praktické procvičování

Vytvořte prezentaci ve vámi zvoleném programu na téma:

Obory na ISŠP – 1. slide základní informace o škole
– 2. slide přehled maturitních oborů a zkráceného studia 
– pro každý obor vytvořte jeden slide
– fotografie použijte z Databáze fotografii
– fotografie upravte 
– potřebné texty vyhledejte na www.isspolygr.cz

Dodržujte typografická pravidla!
Využijte grafické prvky z lekce 3 a 4.

http://www.isspolygr.cz
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Praktické procvičování

Vytvořte prezentaci ve vámi zvoleném programu na téma:

Alpy – 1. slide základní informace
– 2. slide přehled vrcholů
– fotografie použijte z Databáze fotografii
– fotografie upravte 
– potřebné texty jsou v příloze tohoto PDF

Dodržujte typografická pravidla!
Využijte grafické prvky z lekce 3 a 4. a znalosti z dalších lekcí.



Alpy



Alpy (německy Alpen, francouzsky Alpes, rétorománsky Alps, italsky Alpi, slovinsky Alpe) jsou rozsáhlé evropské pohoří. Název „Alpy“ resp. francouzský a latinský název „Alpes“ pravděpodobně pochází z latinského albus (bílý) nebo altus (vysoký). Dalším možným vysvětlením je keltský výraz „alp“, který označuje vysoké pohoří.





		Název

		Výška

		Prominence

		Stát

		Pohoří



		Mont Blanc

		4 810

		4 697

		Francie, Itálie

		Masiv Mont Blanc



		Dufourspitze

		4 634

		2 165

		Švýcarsko, Itálie

		Walliské Alpy



		Nordend

		4 609

		94

		Švýcarsko

		Walliské Alpy



		Zumsteinspitze

		4 563

		110

		Švýcarsko, Itálie

		Walliské Alpy



		Signalkuppe

		4 556

		102

		Švýcarsko, Itálie

		Walliské Alpy



		Dom

		4 545

		1 046

		Švýcarsko

		Walliské Alpy



		Lyskamm

		4 527

		376

		Švýcarsko, Itálie

		Walliské Alpy



		Weisshorn

		4 505

		1 235

		Švýcarsko

		Walliské Alpy



		Täschhorn

		4 491

		210

		Švýcarsko

		Walliské Alpy



		Matterhorn

		4 478

		1 040

		Švýcarsko, Itálie

		Walliské Alpy

















Jezera

Obrovské ledovce z období Pleistocénu doslova vymačkaly na krajích hor časté mohutné morény, ve kterých následkem toho vznikla jezera. Běžně se nacházejí na severních i jižních svazích hor. Taképlesa zdobící vyšší pásma mají svůj původ v ledovcové činnosti.



Ledovce

Dnešní zalednění Alpského systému (3 200 km²) jsou asi 2% původního plochy pleistocéních ledovců. Za posledních 150 let pozorujeme značný ústup ledovců. Tato proměna odtávání (ablace) bývá v některých obdobích přerušována. Jsou však i roky, kdy dochází i k úbytkům v řádech metrů mocnosti ledovců (např. Dachstein). V létě nezamrzají ledovce ani přes noc a tím dochází k velkým úbytkům v důsledku odtávání. Tento fakt způsobuje velkou měrou globální oteplování planety.



Podnebí

Alpy jsou rozhraním klimatů středoevropského podnebí a suchého podnebí Panonské nížiny. V horách je zde výška, návětrná a závětrná strana. Nejvyšší roční srážky spadnou v průměru v Julských Alpách (2500 mm), nejnižší potom ve Walliských Alpách (500 - 600 mm). Nad výškou 3000 m jsou průměrné roční srážky v Alpách téměř 1500 mm. S přibývající výškou klesá teplota a to zhruba o jeden stupeň na každých +170 m výšky






Banán

je protáhlé ovoce (technicky epigeická bobule) a plod banánovníku , který je velice žádanou komoditou produkovanou zemědělci tropických zemí. Banány mívají obvykle hmotnost mezi 125-200 g, ta je však významně závislá na konkrétním kultivaru. Z této váhy asi 80 % představuje jedlou část a zbývajících 20 % připadá na kožovitou slupku.



Jablko

doprovází člověka od počátku historie. Utržení jablka ze stromu poznání bylo dokonce prvotním hříchem lidského pokolení (šlo však zřejmě o jablko granátové). Napodobenina jablka se stala součástí symbolů královské moci, zlaté jablko bylo předmětem známého sváru a stálo na prvopočátku událostí, které vedly k pozdějšímu pádu Tróje v řecké mytologii.

V Bibli se ovšem nepíše nic, co by plod který Eva utrhla nějak spojovalo s jablkem. V Bibli se píše pouze o plodu ze stromu poznání dobreho a zlého, není tam napsáno o jaký plod přesně šlo.

[editovat]



Kiwi,

 botanicky aktinídie ovocná (Actinidia deliciosa) čínský název: „Jang-Tao“, je popínavá rostlina původem z Číny. Její ovoce obsahuje velké množství vitamínu C. Velikostí je podobné slepičímu vejci, slupka je hnědá a chlupatá, dužina obvykle zelená. Z jednoho stromku se sklidí až 200 kg plodů.



Pomeranč

je plod pomerančovníku pravého (Citrus sinensis) z čeledi routovité (Rutaceae). Pomerančovníky jsou stromy, zřídka i keře. Pochází pravděpodobně ze subtropických hraničních oblastí Číny a Vietnamu, nikde neroste jako planá rostlina. V 15. století byl do Evropy dovezen portugalskými obchodníky a záhy po objevení Ameriky i tam. Nyní je rozšířen do všech subtropických oblastí, v tropech se mu pro přílišnou vlhkost nedaří. Jde o nejvíce pěstované citrusové ovoce.



Citron

je plod citronovníku (Citrus limon). Plody citronů jsou tzv. hesperidia a jsou vejcovitého tvaru, velikosti slepičího vejce či menší. Je nepatrně větší než limetka.

Mohou být od tmavě, přes světle zelené až do žluta.



Grapefruit

byl poprvé objeven na ostrově Barbados v Karibském moři, odkud byl odvezen do Ameriky. Grep se pak pěstoval jako okrasná rostlina, jako ovoce je však populární až od 19. století. Dnes známe čtyři barevné formy: bílý, žlutý, růžový a červený.



Jahoda

je souplodí nažek na šťavnatém zdužnatělém květním lůžku, rostoucí na jahodníku (Fragaria). Toto souplodí nažek vytváří nepravý plod. Jahoda patří mezi drobné ovoce.



Ananas

(podle španělského ananás, potažmo původního slova jihoamerických indiánů anana [1]) je tropické ovoce, plod ananasovníku chocholatého pěstovaného v řadě tropických a teplejších subtropických zemí, přibližně mezi 25° severní a 25° jižní šířky. V současnosti jsou nejen na českém trhu k dostání ananasy označované jako ’Extra Sweet’, tento kultivar byl pod názvem Del Monte vyšlechtěn na Havaji.



Hruška je ovoce, plod hrušně, který je malvice. Plody vyšlechtěných odrůd jsou jedlé a chutné.

Tyto šťavnaté plody vyšlechtěných odrůd se podle doby dozrávání respektive sklizně dělí na letní, podzimní a zimní. Přičemž letní jsou nejméně trvanlivé a zimní naopak vydrží nejdéle. Hrušky je možno skladovat, nevydrží ale tak dlouho jako jablka.



Česnek

(Allium Mill.) je rod jednoděložných rostlin z čeledi česnekovité (Alliaceae). Někteří autoři řadí rod česnek (Allium) do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.). Tento článek pojednává o botanickém rodu. O česneku jako zelenině se dočtete v článku česnek kuchyňský.



