
22. 10. 2020 Austrálie a Nový Zéland 

Téma hodiny - Austrálie a Nový Zéland 

Cíl hodiny - lokalizuje oblast na mapě, vyhledá na mapách hlavní soustředění hospodářské činnosti 

  

Poznámky a úkol z Austrálie a Nového Zélandu mi zašlete na mail: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz do pátku 23. 10. 2020 
do 20:00. 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

!!!! Správné odpovědi z Austrálie a Nového Zélandu 

  

Kdo nemá na svém zařízení mikrofon, doporučuji si ho pořídit. Není to tak drahá záležitost. Vzhledem k situaci, která tu je, 
tak ho jistě využijete i v budoucnu. 

  

Mějte se fajn a hlavně ve zdraví. 

  

19. 10. 2020 Naplánoval jsem na čtvrtek schůzku na Teams 

7.a - schůzka naplánovaná v 8:10 

7.b - schůzka naplánovaná v 9:10 

  

19. 10. 2020 Státy Afriky 

Téma hodiny - Afrika - Státy Afriky 

Cíl hodiny - vyhledá na mapách hlavní soustředění hospodářské činnosti 

Opiště si poznámky o několika státech Afriky. Tentokrát mi nic neposílejte. Podívejte se na prezentaci. 

Úkoly zadám až ve čtvrtek, až bude mít hodinu 7.a i 7.b v jeden den. 

  

  

06 Afrika - obyvatelstvo - 15. 10. 2020 

Témata a výstupy viz Měsíční plány říjen 2020 

Opište si poznámky a odpovězte na otázky, které jsou ve spodní části přiloženého dokumentu. 

Odpovědi mi následně pošlete nejpozději do pátku 16. 10. 2020 do půlnoci (23:59) na 
mail: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz 

K mailu dejte jako přílohu (fotografii nebo dokument ve wordu) zodpovězených otázek. Když budete posílat fotografii, 
ujistěte se, že fotka není rozmazaná a je na ní celý obsah odpovědí. A hlavně, jestli se to dá vaše písmo přečíst. Někteří 
nepíšete zrovna krasopisně, tak ať to rozluštím. Děkuji. 

Kritéria hodnocení - správnost, věcnost, úplnost 

Přidal jsem vás do "týmu" na Teams, kdybychom si potřebovali hromadně zavolat a něco probrat. V příštích dnech bych 
vám tam sdělil, jestli si zavoláme (datum a čas). 



!!!! Správné odpovědi najdete zde. 

  

  

05 Afrika - hospodářství - 13. 10 2020 

Témata a výstupy viz Měsíční plány říjen 2020 

Opište si poznámky ZDE. Koukněte na prezentaci k hospodářství ZDE. Tentokrát žádný úkol nemáte, tak mi nic neposílejte. 
Úkoly budou v příštích hodinách. 

  

Kdyby bylo něco nejasného, tak se mi ozvěte na mail. Online výuku přes webkameru prozatím neplánuji. 

  

04 Afrika - vodstvo a klima - 8. 10 2020 

Témata a výstupy viz Měsíční plány říjen 2020 

Opiště si poznámky ZDE a zakreslete si červeně zvýrazněné pojmy do slepé mapy ZDE. 

  

  

03 Afrika - povrch 8. 10 2020 

Témata a výstupy viz Měsíční plány říjen 2020 

Opiště si poznámky ZDE a zakreslete si červeně zvýrazněné pojmy do slepé mapy ZDE. 

  

02 Poznámky č.2 Polární oblasti. 23. 9. 2020 

Opiště si poznámky ze souboru ZDE. Co je označeno červeně si doplňte pomocí učebnice ze str. 8 a 9, případně na 
internetu. Pomoci vám může i přiložená prezentace ZDE. Získané informace mi zašlete na 
email: martin.zarybnicky@zsbreznice.cz do pátku 25. 9. 2020 do 20:00. U správných odpovědí si zaznamenám kladné 
hodnocení. Následně bude ověřeno při testíku, až se vrátíte do školy. 

Správné odpovědi ZDE. 

  

01 Doplňte si do sešitu poznámky 01 Světadíly a oceány. Veškeré pojmy z poznámek si vyhledejte v atlase. 

 


