
Zeme ̌pis 7B_10.3 ���Jižní Amerika –str.22-‐23	  Andy,	  páteř	  světadílu,	  -‐
překreslit	  schematický	  profil	  Andami	  do	  sešitu, 

vypsat	  tučné	  shrnutí	  str.23	  do	  sešitu 

16.3-‐20.3 

Učebnice	  str.24-‐27	  –	  z	  každé	  dvoustrany	  přepsat	  do	  sešitu	  tučně	  
vytištěné	  shrnutí.	  Vypiš	  zvířata	  žijící	  v	  jižní	  Americe-‐šedý	  rámeček	  str.	  
25 

Podívej	  se	  na	  video	  o	  celé	  Americe	  a	  pozorně	  si	  poslechni	  komentář. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=3R_h5nKDt
mo&feature=emb_logo 

vypiš	  si	  do	  sešitu	  všechny	  státy	  jižní	  Ameriky. 

22.3-‐27.3	  
Protože	  se	  neuvidíme	  delší	  dobu,	  ráda	  bych	  viděla	  také	  vaši	  práci.	  Kdo	  máte	  
připravené	  prezentace,	  posílejte	  mi	  je	  na	  mail:	  eva.hasprova@1-‐zsbenatky.cz	  Na	  
datu	  nezáleží,	  pošlete	  je	  klidně	  hned. 

učebnice str.32-33 Andské státy - vypsat tučné shrnutí. Do mailu mi napište , co je to 
horká země, mírná země, chladná země a studená země . 

Oznámkuji,	  jedničku	  může	  mít	  každý. 

Doporučuji také vaší pozornosti žlutý rámeček-produkce a export drog - k tomuto tématu 
také existují různé seriály (Narcos) a dokumenty. 

Dívejte	  se	  na	  ČT2	  na	  Odpoledku,	  jsou	  tam	  zajímavé	  pořady	  k	  přírodě	  a	  zeměpisu.	  
Doporučuji	  dokument	  Tiwanaku,Velká	  americká	  města	  atd...program si najděte sami.	  
V	  hodině	  bychom	  na	  to	  čas	  neměli,	  využijte,	  že	  ho	  nyní	  máte. 

 

30.3-3.4 

Děkuji všem, co poslali úkoly  i za prezentace. Ty mi můžete poslat kdykoliv bez ohledu 
na datum, ke kterému byly původně určeny, každému odpovím! 

Dnes dokončíme jižní Ameriku - str.34-35 -přečist, tučné shrnutí do sešitu, ne do mailu! 
Žlutý a šedý rámeček nejdůležitější. 



Odkaz na hry o Jižní v Americe v angličtině- to zvládnete, určitě aspoň někteří. 

http://www.sheppardsoftware.com/South_America_Geography.htm 

a na test o Jižní Americe - česky, doporučuji všem! 

http://data.2zsnapajedla.cz/testy/amerika/amerika.htm 
 
Koukejte na odpoledku -dokumenty o Zemi, všechny jsou zajímavé! Kdo mi tento týden 
napíše jednou, dvěma větami, co viděl a o čem to bylo, dám jedničku! 
 
6.4-9.4 
Děkuji všem za  odevzdanou práci i za tip na pořady z Odpoledky. Lukáš Vlasta přehrál 
dokonce i všechny hry.  Můžete zkusit i tento odkaz a procvičit si  celou Ameriku. 
 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-jizni-amerika-staty 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-severni-amerika-reky 
Pustí vás to zdarma ale pouze na 120 pojmů denně, takže to nepřehánějte:-) 
 
V televizi na ČT2 jde nyní pořad Japonsko z výšky - 3.4, 8.4 -vždy ve 12hod. Pořady 
lze i zpětně dohledat. Budeme se dále zabývat Asií, je to dobrá inspirace. 9. 4 bude 
Arménie, také jeden z asijských států.  
 
Pracujte na prezentacích, seznam pro celou třídu má pan učitele třídní Burkovec.  
Jižní Ameriku jsme skončili str.36 -37 je velké opakování. 
 
Kdo mi vysvětlí pojmy ze cvičení 32,46 a 58 má jedničku!	  


