
26. 11. 2020 

Téma hodiny - USA 

Cíl hodiny - opakuje si probrané učivo 

Tentokrát žádné úkoly nejsou. Zadání pošlu až příští týden, jak jsem říkal během online výuky. 

  

25. 11. 2020 

Téma hodiny - Státy Ameriky - Státy Střední Ameriky      !!! správné odpovědi!!! přikládám i výřez z mapy  

Cíl hodiny - vyhledá na mapách hlavní soustředění hospodářské činnosti v Americe 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

Opiště si poznámky ze Střední Ameriky. Státy a jejich hlavní města z pevninské části mi pošlete na mail: 
martin.zarybnicky@zsbreznice.cz buď jako fotku, oskenovaný sešit, dokument ve wordu, jako text mailu, ... Termín 
odevzdání je čtvrtek 26. 11. 2020 ve 20:00.  

  

Schůzka na Teams proběhne ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 9:00. 

  

19. 11. 2020 

Téma hodiny - Státy Ameriky - USA 

Cíl hodiny - vyhledá na mapách hlavní soustředění hospodářské činnosti v Americe 

Opiště si poznámky o USA. Nic mi z této hodiny neposílejte. 

Posílejte odpovědi z Kanady ze včerejšího zadání do dnešních 20:00. 

  

18. 11. 2020 

Téma hodiny - Státy Ameriky - Kanada 

Cíl hodiny - vyhledá na mapách hlavní soustředění hospodářské činnosti v Americe 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

  

Opište si poznámky. Vše, co je červeně si dohledejte, zapiště do sešitu. Doplněné poznámky mi pošlete na mail: 
martin.zarybnicky@zsbreznice.cz buď jako fotku, oskenovaný sešit, dokument ve wordu, jako text mailu, ... Termín 
odevzdání je čtvrtek 19. 11. 2020 ve 20:00. 

!!! Správné odpovědi !!! 

Schůzka na Teams proběhne zítra 19. 11. 2020 od 9:00. 

  

  



12. 11. 2020 Podnebí Ameriky 

Téma hodiny - Přírodní poměry Ameriky 

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

Dneska si opiště poznámky o podnebí Ameriky. Údaje se v některých vydáních atlasů liší. Berme údaje z nejnovějšího 
4. vydání jako správná. Přečtěte si v učebnici strany 26-27. 

K tomuto tématu mi nic neposílejte. 

Posílejte mi do dnešního večera úkol, který byl zadaný včera - vodstvo, horstvo. Mnoho z vás ještě nezaslalo. Děkuji. 

V příštím týdnu si napíšete online test, proto prosím o maximální účast na online výuce na Teams. Test se bude týkat 
Austrálie, Oceánie, Úvodu do Ameriky a Povrch a vodstvo Ameriky. Dobře se na něj připravte, ať dopadne zase dobře. 
Snad už nebudou technické problémy jako minule :-) 

!!! Upozornění. Sledujte pravidelně denně e-výuku a také mail, ať nepřijdete o důležité informace. !!! 

  

11. 11. 2020 

Téma hodiny - Přírodní poměry Ameriky 

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

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

Opiště si poznámky z přírodních poměrů Ameriky. Veškeré pojmy si vyhledejte na mapě. Přikládám 
prezentaci. Správné odpovědi. 

Opiště si poznámky a co je červeně, si doplňte a vyhledejte za pomoci přiložené prezentace. 

Doplněné poznámky mi pošlete na mail: martin.zarybnický@zsbreznice.cz buď jako fotku, dokument ve wordu nebo 
jako text mailu. Termín odevzdání je čtvrtek 12. 11. 2020 ve 20:00. 

  

Schůzka na Teams proběhne zítra 12. 11. 2020 od 9:00. 

Přeji hezký den 

  

5. 11. 2020 

Téma hodiny - Amerika 

Cíl hodiny - vyhledává pojmy na mapě 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

Vyhledejte si na mapě Ameriky souostroví Velké Antily a souostroví Malé Antily (str. 117 nebo 127, 128 v atlase 
nebo ZDE). Najděte 5 států a jejich hlavní města ve Velkých Antilách a 8 států a jejich hlavní města v Malých Antilách. 

Například: Malé Antily - Trinidad a Tobago - Port of Spain. 

Zapište tedy celkem 13 států a 13 hlavních měst. Rozdělte, které státy patří do Velkých a které do Malých Antil. 

  



  

Odpovědi mi následně pošlete nejpozději do soboty 7. 11. 2020 do 20:00 na 
mail: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz 

K mailu napiště odpovědi nebo připojte přílohu (fotografii nebo dokument ve wordu) zodpovězených otázek.  

  

4. 11. 2020 Amerika 

Téma hodiny - Amerika - úvod 

Cíl hodiny - porovná rozlohu Ameriky s ostatními světadíly 

Opiště si poznámky z úvodu Ameriky. Veškeré pojmy si vyhledejte na mapě. 

  

1. 11. 2020 Schůzka na Teams 

7.a - v pondělí 2. 11. 2020 v 10:00 

7.b - ve čtvrtek 5. 11. 2020 9:00 

 


