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10.3 ���Str ̌ední Evropa –uč.	  Str.26-‐27	  –Polsko,	  Slovensko,	  tučně	  psané	  
shrnutí	  do	  sešitu,	  cv.	  1-‐5	  do	  sešitu,	  co 

je	  Gabčikovo	  Nagymaros	  (	  žlutý	  text) 

16.3-20.3 

Podívej	  se	  na	  videa	  k	  Polsku	  a	  Slovensku 

https://www.youtube.com/watch?v=_xKxIomEmcI	  
https://www.youtube.com/watch?v=pl6qHpIPic4 

–	  poslechneš	  si	  rovnou	  i	  polštinu	  a	  slovenštinu	  a	  vypiš	  si	  města,	  řeky	  a	  
přírodní	  útvary	  (	  rezervace,	  pohoří,	  nížiny) 

Vytiskni	  si	  pracovní	  list	  a	  doplň	  ho. 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/download/listy/8/sr.pdf 

 

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.28-‐29	  -‐Německo	  -‐	  přečíst,	  zapsat	  shrnutí	  do	  sešitu,	  cv.4	  do	  mailu-‐	  
podle	  atlasu	  dopsat	  hlavní	  města	  k	  jednotlivým	  spolkovým	  zemím	  a	  naopak.	  Otázka	  
pro	  zvídavé-‐	  Německo	  má	  tři	  města,	  která	  jsou	  zároveň	  spolkovými	  státy.	  Které	  to	  
jsou	  a	  víte	  proč?	  
	  Oznámkuji,	  jedničku	  může	  mít	  každý,	  za	  druhou	  otázku	  jednička	  navíc.	  
	  
Dívejte	  se	  na	  ČT2	  na	  Odpoledku,	  jsou	  tam	  zajímavé	  pořady	  k	  přírodě	  a	  zeměpisu.	  
Doporučuji	  dokument	  o	  Rýnu,	  Dunaji,Velká	  americká	  města	  atd...	  V	  hodině	  bychom	  
na	  to	  čas	  neměli,	  využijte,	  že	  ho	  nyní	  	  máte.	  
	  
30.3-‐3.4	  
Děkuji	  všem	  za	  vypracované	  úkoly	  a	  prezentace.	  každému	  odpovím,	  někdo	  u	  
mne	  má	  již	  2-‐3	  jedničky.	  Posílejte	  dál,	  úkol	  stále	  trvá.	  
	  
Tento	  týden	  se	  podívejte	  na	  video	  o	  Německu	  
https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg	  



učebnice	  str.34	  -‐Plavba	  po	  proudu	  Rýna.	  Shrnutí	  do	  sešitu.	  Ve	  cvičení	  2	  je	  jedna	  
nepravdivá	  věta	  -‐napište	  jaká	  a	  odpovězte	  na	  otázky:	  
	  
Kterými	  státy	  Rýn	  protéká.?	  
Kdo	  byla	  Lorelei?	  Co	  se	  pěstuje	  na	  svazích	  podél	  řeky?	  
	  
6.4-‐9.4	  
Děkuji	  za	  úkoly,	  posílejte	  dále	  -‐	  fotku	  stránky	  sešitu	  nebo	  přímo	  do	  mailu.	  
Prezentace	  mailem.	  Můžete	  si	  u	  toho	  klidně	  jíst	  a	  pít,	  pokud	  vám	  nevadí	  drobky	  a	  
fleky	  na	  klávesnici:-‐))	  
	  
Ostatní	  středoevropské	  státy	  -‐str.30-‐31	  -‐přečíst,	  tučné	  shrnutí	  do	  sešitu.	  
cv	  3.	  a	  4.	  poslat.	  
	  
Na	  ČT2	  v	  pořadu	  Odpoledka	  šel	  	  dokument	  od	  Dunaji	  2.4	  od	  13:55.	  Pořad	  lze	  najít	  i	  
zpětně.	  podívej	  se	  na	  něj	  a	  napiš	  dvě	  věci,	  co	  tě	  zaujaly.	  Kdo	  pořad	  nenajde,	  napíše	  
apoň,	  kterými	  státy	  protéká	  Dunaj.	  
	  
Další	  tipy	  na	  evropské	  státy	  -‐6.4	  -‐Skotsko	  12hod,	  14.4	  -‐Normandie	  -‐12hod	  
	  	  
	  
	  
	  
	  


