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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.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

  

MATEMATIKA   

Objem kvádru a krychle - učebnice strana 184 ( opsat rámeček nahoře a naučit ) 
                        PS str. 193 A - 1. 

 

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) 

 

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, zajíci) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

opakování slovíček L3/M2 – pracovní sešit – 59 – 60 – eventuálně si můžete zadat slovíčka do 

google translatoru a poslechnout si je 

 

ZEMĚPIS 

Do sešitu: 

4. Studený pás (v učebnici od str. 84) 

http://www.youtube.com/


Oblast severního polárního kruhu a pólu, jsou zde nehostinné podmínky pro život, žijí zde 

organizmy nenáročné na teplo a délku slunečního svitu. Obyvatelé (nejčastěji Eskymáci – to 

je nadřazený pojem pro místní obyvatelstvo; v různých oblastech se nazývají …………..doplňte 

podle str. 86 - záložka) se podmínkám přizpůsobili.  

Do sešitu si nakreslete zeměkouli, vyznačte si severní polokouli a v ní studený pás, severní 

polární kruh a severní pól. 

 

a) Lesotundra  - v jižní části Arktidy nad severní hranicí tajgy, v místech, kde souvislý 

porost tajgy přechází v řídké lesíky bříz, vrb, borovic, modřínu, smrku. Častým jevem 

jsou MRTVÉ LESY – uschlé stromy, které odumřely pro nadbytek vody v půdě nebo 

nízké teploty vzduchu. 

b) Tundra – severně od lesotundry v širokém pruhu podél Severního pobřeží Evropy, 

Asie a Severní Ameriky – území prostoupené bažinami a močály (většinu roku 

zmrzlými a bez stromů). Porost je chudý (mechy, lišejníky), panuje tu drsná zima  

(9 – 10 měsíců), střídá se polární noc a polární den (přibližně po půl roce). Je zde 

dlouhodobě zamrzlá půda. V nejjižnější severských tunder rostou nad přízemní 

vrstvou mechů a lišejníků byliny (mák), drobné keříčkovité dřeviny (vrba, bříza),  

na sušších místech borůvka a brusinka. 

             Zvířectvo – sob, polární liška, kachna, husa.     

 

PŘÍRODOPIS 

MECHOROSTY 

b) Mechy – uč. str. 82 – 84 

- prostudovat text v učebnici na str. 82 – 84 

- vypsat do sešitu zástupce mechů 

- význam mechorostů – vypsat 3 příklady do sešitu 

 

MECHOROSTY – OPAKOVÁNÍ 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2122 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2122

