PREDLAGANI NASLOVI REFERATOV - geografija, 6. razred
Predstavitev katerekoli svetovne znamenitosti - naravne, družbene, turistične, glavnega mesta...
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EVROPA
Finska savna
Geotermalna energija
Italijanska mafija
Kmetijstvo je velik onesnaževalec okolja
Kremelj
Najbolj znani evropski vulkani
Nizozemski polderji
Prepoznavnost poljubne države/območja - po čem je svetovno znana določena država
Promet je velik onesnaževalec okolja
Siri (kot hrana)
Škotska in moški v kiltih
Turistične posebnosti poljubne evropske države
Verski turizem (najbolj znana evropska romarska središča)
Zdraviliški turizem (najbolj znana evropska zdravilišča)
AZIJA
Atomska bomba nad Hirošimo in Nagasakijem
Azijske puščave
Hinduizem ( kaste, Ganges...)
Ikebana, bonsai in origami – japonska posebnost
Japonski (azijski) borilni športi
Kavčuk
Kitajska-domovina svile, smodnika, porcelana, papirja
Mahatma Gandhi
Mrtvo morje
Mt. Everest, himalajske odprave
Nafta (nastanek, gospodarski pomen, zaloge...)
Papua-Nova Gvineja
Pot svile
Prepoznavnost poljubne države/območja - po čem je svetovno znana določena država
Riž
Svila, smodnik, porcelan, papir
Tibet, lamaizem
Transsibirska železnica (Moskva-Vladivostok)
Začimbe
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AFRIKA
Afriški turistični raj
Burske vojne in apartheid
Človeške rase in podvrste Afrike
Južnoafriška republika - najrazvitejša afriška država
Lakote v Afriki
Nil - od začetka do konca, od nekoč do danes
Odkrivanje Afrike in raziskovalci
Rastafarijanstvo, reggae
Rudna bogastva Afrike
Sahara
Sueški prekop
Suženjstvo in trgovina z afriškimi sužnji
Tropske bolezni
Tropske kulturne rastline in uporaba
Tropske vrste lesa in njihova uporaba
Vojne v Afriki skozi čas
POLARNA OBMOČJA
Tekma za osvojitev Zemljinih tečajev
SEVERNA AMERIKA
Aljaska, Florida, Kalifornija... (ali druga ameriška zvezna država)
Ameriški nogomet in ostali atraktivni športi (košarka, hokej...)
Coca Cola, hamburger, pony-express (ali druga tipičnost/zanimivost S Amerike)
Colorado (ali druga reka S Amerike - odkrivanje, izraba, plovba, posebnosti)
Črnska duhovna glasba
Kanada
Kolumb, Vespucci... (odkritelji in raziskovalci)
Slovenci v Ameriki
Silicijeva dolina
Živalski svet Severne Amerike
Rastlinski svet Severne Amerike
Tornado, hurricane, blizzardi
Yellowstonski nacionalni park (ali druge turistične točke S Amerike)
LATINSKA AMERIKA
Amazonija
Gaspačo, tequila, čili in ostale posebnosti latinskoameriških kuhinj
Jamaika, Kuba, Barbados, Haiti, Brazilija... - predstavitev posamezne države ali območja
Kolumbijska kokainska mafija
Koruza, krompir in ostale kulturne rastline Latinske Amerike
Kreoli, peoni, gavči in druge sledi romanskih kolonizatorjev v Latinski Ameriki
Latinskoameriški plesi
Panamski prekop
Pončo, sombrero in ostale posebnosti oblačilne kulture Latinske Amerike
Rio de Janeiro, Caracas, Ciudad Mexico, Santiago... - oris razvoja in problematike velemesta
Turistične privlačnosti Latinske Amerike
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SLOVENIJA
Depopulacija hribovskih območij v Sloveniji
Domača obrt v Sloveniji
Etnografske posebnosti (običaji, noša, hiša, hrana, glasba...) Dolenjske
Etnografske posebnosti Gorenjske
Etnografske posebnosti Pomurja
Etnografske posebnosti Primorske
Gorski turizem v Sloveniji
Kraški svet in onesnaževanje
Najbolj obiskane turistične točke v Sloveniji
Naravne katastrofe v Celju
Neizkoriščene možnosti ponudbe mobilnega turizma
Obrt v Celju nekoč in danes
Onesnaževanje okolja v Celju
Položaj slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu
Pomen geološke zgradbe
Problemi prometa v Celju
Problemi železniškega prometa v Sloveniji
Promet kot dejavnik onesnaževanja okolja
Romi v Sloveniji (položaj, kultura, običaji...)
Slovenski ribolov (morski, rečni, športni...)
Tehniška dediščina Slovenije
Triglavski narodni park
Turistična pot po Celju in okolici
Zdraviliški turizem v Sloveniji
Zimski turizem v Sloveniji
Zmanjševanje odvisnosti slovenskega kmetijstva od naravnih dejavnikov

