
28. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Jižní Asie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - popíše a srovnává při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 

přírodních poměrů Asie 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost  

Zadání úkolu. Vypracované odpovědi pošlete na mail: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz buď 

jako fotku, oskenovaný sešit, dokument ve Wordu, jako text mailu,... Termín odevzdání je 

29. 1. 2021 do poledne do 12:00.   

Na každý email během čtvrtka nebo pátku odpovím. Pokud neodpovím, mail mi 

nedorazil. 

!!! Správné odpovědi!!! Nadmořské výšky se mohou trochu lišit podle zdroje čerpání (roky 

vydání atlasu, internet) 

  

27. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Jižní Asie - Indie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - popíše a srovnává při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 

přírodních poměrů Asie 

Opiště si poznámky. Přečtěte si v učebnici 19. Jižní Asie na str. 47-50. 

Nic mi neposílejte. 

  

Schůzka na Teams proběhne mimořádně již ve středu 27. 1. 2021 v 11:00. 

  

21. 1. 2021 Asie 

Téma - Jihozápadní Asie 

Cíl hodiny - opakuje probrané učivo 

Poznámky dnes žádné nejsou. Další budou při další hodině. 

  



20. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Jižní Asie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - popíše a srovnává při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 

přírodních poměrů Asie 

Opiště si poznámky a doplňte si hlavní města 

Nic mi neposílejte. 

  

Schůzka na Teams proběhne ve čtvrtek 21. 1. 2021 v 9:00 

  

14. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Jihozápadní Asie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - vyhledává pojmy v atlase 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

Zadání úkolu. Vypracované odpovědi pošlete na mail: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz buď 

jako fotku, oskenovaný sešit, dokument ve Wordu, jako text mailu,... Termín odevzdání je 

14. 1. 2021 do půlnoci do 23:59. Takže ještě dnes.  

!!!Správné odpovědi!!!  

  

  

13. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Jihozápadní Asie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - popíše a srovnává při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 

přírodních poměrů Asie 

Opiště si poznámky a doplňte si hlavní města 

Nic mi neposílejte. 

Přečtěte si kapitolu 18. Jihozápadní Asie v učebnici na str. 44-47. Příště budou z poznámek, z 

prezentace, kterou si pustíme zítra a z učebnice nějaké otázky. 



Schůzka na Teams proběhne ve čtvrtek 14. 1. 2021 v 9:00 

  

7. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Asie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - popíše a srovnává při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 

přírodních poměrů Asie 

Doplňte si poznámky z úvodní části Asie.   !!! doplnění poznámek a správné odpovědi!!! 

K vyhledávání použijte atlas, rejstřík. 

Nic mi tentokrát neposílejte. 

  

6. 1. 2021 Asie 

Téma hodiny - Asie - přírodní poměry 

Cíl hodiny - popíše a srovnává při čtení obecně zeměpisných map členitost a typické znaky 

přírodních poměrů Asie 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

Zadání úkolu. Vypracované odpovědi pošlete na mail: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz buď 

jako fotku, oskenovaný sešit, dokument ve Wordu, jako text mailu,... Termín odevzdání je 6. 

1. 2021 do půlnoci do 23:59. Takže ještě dnes. Zítra při online hodině si řekneme 

správné odpovědi. 

Pro hledání využijte atlas, internet. V atlase mohou být některé údaje nepřesné nebo 

zastaralé. Atlas není již úplně aktuální. 

K posílání úkolů preferujte školní mail, ať se opět nestane, že mail nedorazí, nebo dorazí se 

zpožděním, jako tomu bylo před Vánoci. Předejdeme tím zbytečným komplikacím. Děkuji. 

 


