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ZEMĚPIS 
Půdní obal Země 
Učebnice str. 67 
 
*V minulých hodinách jste se učili o ledovcích a podpovrchové vodě.  
A protože v posledních letech stále mluvíme o nedostatku srážek, znovu si 
uvědomte rozdíl mezi půdní a podzemní vodou a jak srážky v České republice 
souvisí s malými zásobami podzemních vod u nás. A jak je důležité vodou 
šetřit! 
Až se sejdeme ve škole (asi až v září :( ), určitě s k tomuto tématu podrobně 
vrátíme. 
 
*A teď už k jednomu z největších bohatství každého státu – půdě. 
Víte, že pedosféra je půdní obal Země. Ale ne každý kontinent a každý stát má 
dostatek půdy k pěstování rostlin zajišťujících obživu obyvatel. 
*V učebnici na str. 67 máte mapku světa, na které jsou vyznačeny oblasti se 
zemědělskou půdou. Který světadíl má nejvyšší podíl zemědělské půdy? 
* P o z o r ! Hlína (zemina) je jen svrchní část půdy. 
A teď se podívejte na hlínu, kterou máte doma v květináči nebo v truhlíku, 
případně na zahrádce. Zamyslete se, z čeho je složená. Vezměte si malý kousek 
a chvíli ji mněte mezi prsty. Cítite drobná zrníčka zvětraliny a něčeho 
mazlavého? Zkuste najít sušší hrudku hlíny a vhoďte ji do vody. Všimli jste si 
malých bublinek??? 
*V učebnici na str. 67 si přečtěte text a prohlédněte si obrázky. 
*Pro zopakování si prohlédněte prezentaci. Zapamatujte si, co tvoří živou a 
neživou složku půdy. Který půdní typ je nejúrodnější, kde se vyskytuje? 
*Zapište si shrnutí. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/776
81 
 
 
 
 
 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77681
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/77681


PŘÍRODOPIS 
 

Téma: Jehličnaté dřeviny a jejich společenstva 

1) Opakování: Podle obrázků poznej druh jehličnanu: 
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Pošli na melichova.perina@seznam.cz  (číslo a název). 

 

mailto:melichova.perina@seznam.cz


2) Přečti si text na str.100, 101 včetně okrajů. Do sešitu nadepiš Jehličnaté 

dřeviny a jejich společenstva. Nakresli a popiš obr.70 na str.100 a obr.71 

na str.101. 

 
ČESKÝ JAZYK 

Mediální výchova 

Hádej, které jsem město 

1. Můj název znají snad všichni milovníci piva na celém světě. Je to proto, že se 
ve mně vyrábí už spoustu let. No jasně, jsem město… Pokud by snad ještě 
někdo váhal, mám tu malou nápovědu: na mém území se stékají čtyři řeky a od 
tohoto místa dále získává řeka nový název. 

Už víš, jak se jmenuji? 

Do kterého kraje patřím? 

Zjisti, od kterého roku se ve mně vaří pivo. 

Umíš vyjmenovat ony čtyři řeky? 

Jak se řeka jmenuje od tohoto místa dál? 

Do které řeky ústí? 

Doplň následující údaje: 

Počet obyvatel: 

Nadmořská výška: 

Rozloha: 

Okres: 

Oficiální webové 

stránky města: 

Pokus se vyhledat o mně další informace s využitím literatury a internetu. 
Můžeš nakreslit městský znak či vlajku. 
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MATEMATIKA 

PS str. 200 B - 16 

 

RUSKÝ JAZYK 

6.lekce – Povtorenije – mať učenija 
Opakování – matka moudrosti 

1. Učebnice – str. 60/1 – doplňte tabulku (tužkou) 
2. Pracovní sešit str. 72/2A + 73/5 - dopište vynechaná písmena (zvládnete 

to i bez poslechu) 
3. Písanka str. 49 
4. Video – www.youtube.com- „Nu pagadi“ (Jen počkej, zaj 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

1. Hört gut zu und wiederholt den Wortschatz: 
https://www.youtube.com/watch?v=6LeDipajM_Q&list=PLs7zUO7VPyJ5S_yEb
uXVrFWdAZf2nvPjc&index=13 

2. Wo spricht man Italienisch? Italienisch spricht man in Italien. 

- zapište otázku i odpověď do školního sešitu 

a) také tuto otázku přeložíme za pomoci zvratného slovesa: Kde se mluví 
italsky? b) a také začínáme odpověď od konce otázky: Italienisch ..... c) 
časované sloveso jako vždy stojí na 2. místě ve větě a slovo man je "podmět" d) 

to na co se ptáme - stojí na konci věty 

3. Pracovní sešit str. 50/ 6 - odpovídejte podle vzoru 

 

http://www.youtube.com/


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Ještě jednou si poslechněte nahrávku 40/8 a trénujte číslovky 60-100 
Do sešitu zkus napsat číslovky 60-70, vyfoť a pošli mi na email ke kontrole. 
S. 41 v učebnici, cv. 1- doplňujte tvary sloves v závorce. (do sešitu si zapište 
vždy osobní zájmeno+sloveso) 
  

 


