
25.1. 

V pondělí budete mít samostatnou práci. 

Téma: Cizokrajné ekosystémy 

Cíl: zná potravní vztahy v těchto ekosystémech a chápe důležitost ochrany volně žijících druhů 

Zadání práce: 

- vypracujete následující úkol - ZDE 

Úkol pošlete na můj email (safrankova@zsbreznice.cz) do čtvrtečního odpoledne (28.1.). Úkol 
vám oznámkuji. Pokud by vám bylo něco najasné, ozvěte se. 

22.1. 

V pátek se sejdeme od 8:55 na online hodině. 

Téma: Cizokrajné ekosystémy 

Učivo: Pouště, polopouště 

Cíl: popíše v čem se liší poušť a polopoušť 

Zadání práce: 

- zopakujeme si, co jste se dozvěděli při samostudiu o pouštích, prezentace - ZDE 

- prohlédneme si obrázky a zástupce, zapíšete poznámky - ZDE 

- procvičíte si biomy na interaktivních cvičeních 

- odkazy k procvičení:  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4028 (pouště) 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4029 (savany) 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1989 (sudokopytníci) 

18.1. 

V pondělí budete mít samostatou práci. Nejprve se budete věnovat slíbenému testu - Vyplněný bude 
NEJPOZDĚJI do dnešních 13:30! 

Téma: Cizokrajné ekosystémy 

Učivo: Pouště, polopouště 

Cíl: popíše v čem se liší poušť a polopoušť 

Zadání práce: 

- vyplnit a odeslat test  

- v učebnici si pročíst stranu 68,69 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Zadani-ukolu-o-cizokrajnem-zvireti.pdf
mailto:safrankova@zsbreznice.cz
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/8.-Cizokrajne-ekosystemy-2.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Pouste.pdf
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4028
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4029
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1989


- do sešitu vypracovat odpovědi na tyto otázky - ZDE 

Úkol si zkontrolujeme společně na další hodině. Posílat nemusíte. 

15.1. 

V pátek se sejdeme od 8:55 na Teamsech. 

Téma: Cizokrajné ekeosystémy 

Učivo: Savany, stepi 

Cíl: popíše podnebí tohoto biomu a uvede zástupce žijící zde 

Zadání práce: 

- dokončíme savany a přesuneme se na stepi. Porovnáme si oba biomy, v čem se liší, v čem jsou stejné 

- zapíšete poznámky - ZDE 

- prezentace na všechny biomy, o kterých jsme si dosud povídali - ZDE 

- video o stepi - https://www.youtube.com/watch?v=FATK9MA_Dzw 

 Nezapomeňte, že v pondělí si napíšete testík na tropický deštný les, savany a stepi. 

11.1. 

V pondělí budete mít samostatnou práci. Budete se nadále věnovat savanám a konkrétně živočichům 
žijících na savanách. 

Téma: Cizokrajné ekeosystémy 

Učivo: Savany 

Cíl: popíše podnebí tohoto biomu a uvede zástupce žijící zde 

Zadání práce: 

- V pracovním sešitu str. 10/38 - ve cvičení vybravíte pouze savany a stepi 

- práce s videem - odkaz ZDE 

- ve videu je blíže popsán život několika zástupců žijících v savanách - pusťte si celé video a poté si 
vyberte dva a o každém do sešitu vypište - systematické zařazení, způsob života, čím se živí a 2 
zajímavosti. Živočichové z videa: lev, slon, pakůň, gepard, žirafa 

- vypsané informace mi vyfoťte a pošlete ke kontrole do středy 13.1. na 
email (safrankova@zsbreznice.cz) 

8.1. 

V pátek proběhne online hodina od 8:55 na Teamsech. 

Téma: Cizokrajné ekosystémy 

Učivo: Tropický deštný les 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Pouste-otazky.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Pokracovani-savany.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/7.-Cizokrajne-ekosystemycela.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FATK9MA_Dzw
https://www.youtube.com/watch?v=_0Kca05JWfE
mailto:safrankova@zsbreznice.cz


Cíl: uvede zástupce žijící v tomto biomu 

Zadání práce: 

- projdeme společně zbytek prezentace a začneme další biom - savany - ZDE 

- zápis - ZDE 

- zopakujeme vše o tomto biomu 

4.1. 

Zdravím Vás po prázdninách :). Přináším první novoroční várku úkolů. 

V pondělí budete mít samostatnou práci, společně se uslyšíme v pátek 8.1. 

Téma: Cizokrajné ekosystémy 

Učivo: Tropický deštný les 

Cíl: uvede zástupce žijící v tomto biomu 

Zadání práce: 

- zopakujte si se sešitem, co jsme si k tropickému deštnému lesu říkali 

- práce s videem: ve videu je zmíněno 5 živočichů (Anakonda 1:30 min, Lenochod 5:05 
min, Kajman 8:37 min, Sklípkan 12:34 min, Delfínovec Amazonský 16:54 min), vyberte si jednoho 
ze živočichů a do sešitu o něm vypište tyto informace: zařadit do systému živočichů, způsob života, čím 
se živí a dvě zajímavosti o něm, které zazněly ve videu 

- odkaz na video - ZDE 

- vypracovaný úkol pošlete na email (safrankova@zsbreznice.cz) ke kontrole do středy 6.1. 

 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/7.-Cizokrajne-ekosystemy2.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Zivocichove-tropickych-destnych-lesu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0kNKpWsaJQ8&t=559s
mailto:safrankova@zsbreznice.cz

