
Zeměpis	  –	  6.AB 

Učebnice	  str.58-‐59	  -‐	  Voda na pevnine ̌ –	  tučně	  napsané	  shrnutí	  napsat	  
do	  sešitu,	  cvičení	  1-‐6,	  křížovku	  do	  sešitu 

 

16.3-‐20.3	  Pedosféra	  –učebnice	  62-‐63	  –vypsat	  do	  sešitu	  tučné	  shrnutí	  (	  
str.63) 

vypsat,	  co	  je	  eroze	  –žlutý	  rámeček 

22.3-‐27.3	  
V	  tomto	  týdnu	  bych	  od	  vás	  chtěla	  již	  nějaké	  výsledky	  vaší	  práce.	  Pište	  mi	  přímo	  do	  
mailu,	  neposílejte	  žádné	  ofocené	  stránky	  sešitu	  -‐	  procvičíte	  si	  tak	  psaní	  celých	  vět	  
včetně	  velkých	  písmen	  a	  interpunkce.	  eva.hasprova@1-‐zsbenatky.cz	  Podepisujte	  
se,	  at'	  vím,	  o	  koho	  jde,	  kolikrát	  to	  z	  vaší	  adresy	  není	  jasné. 

V učebnic na str. 69 je velké opakování. Napište mi do mailu cvičení 6 - trojice pojmů, 
které spolu souvisí. Oznámkuji to, jedničku může dostat každý! 

Koukejte se na televizi na  ČT2 -odpoledka - každý den tam probíhá zajímavý dokument 
o Zemi, v hodinách bychom na to neměli čas, tak využijte, že ho teď máte! 

 30.3-3.4 

Děkuji za zaslané maily, někdo toho napsal zbytečně mnoho. Pište jen cvičení, které chci, 
ostatní máte mít v sešitě - důležité je vždy shrnutí  - tučně napsaný odstavec  z 
učebnice na každé dvoustranně. 

O antropogennní rizicích  - str.66-69 jsme již v hodinách mluvili. Jsou to problémy, 
které přírodě přidělává člověk. Napište si do sešitu shrnutí z každé dvoustrany, do mailu 
prosím ne!! Přečtěte si hlavně žluté a šedé rámečky. 

úkol: str.69/cv13,14 -poslat do mailu nebo vyfotit čitelně napsané v sešitě! 

Můžete se ještě kouknout na video o pohybech mořské vody 

https://www.youtube.com/watch?v=P9aDRmEo5yk 

  

6.4-‐9.4	  
Děkuji	  za	  úkoly,	  cv.13	  i	  14,	  většina	  z	  vás	  to	  poslala	  správně.	  	  Jak	  vidíte,na	  straně	  69	  
nám	  končí	  	  přírodní	  sféra,	  můžete	  si	  zkusit	  udělat	  i	  ostatní	  otázky	  -‐dobrovolně:-‐)	  
	  



Začneme	  s	  další	  kapitolou	  Biosféra	  -‐od	  strany	  70.	  	  
	  
	  První	  téma	  -‐	  Pouště	  a	  polopouště	  str.78-‐79	  -‐přečíst	  	  a	  tučné	  shrnutí	  do	  sešitu.	  
Cv.	  2	  vyfotit	  a	  poslat.	  
	  
V	  televizi	  půjde	  v	  pořadu	  Odpoledka	  na	  ČT2	  v	  úterý	  7.4	  od12hod	  pořad	  Afrika	  -‐
Sahara.	  Koukněte	  na	  něj	  a	  napište	  mi	  tři	  zajímavé	  věci,	  které	  vás	  zaujaly.	  Pořad	  se	  
dá	  dohledat	  i	  později,	  minimálně	  týden	  bývá	  k	  dispozici	  na	  stránkách	  televize.	  	  
	  
V	  tomto	  týdnu	  zkusím	  vytvořit	  i	  pro	  vás	  učebnu	  na	  Google	  Classroom.	  


