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ČESKÝ JAZYK

(SLOH)

Vyber si někoho ze svých spolužáků ve třídě a napiš jeho charakteristiku – viz osnova
v učebnici na str. 113. Rozsah – nejméně 100 slov.

ZEMĚPIS
Do sešitu:
Státy světa podle správního členění
-

Každý stát má své území určitým způsobem vnitřně uspořádané,
nejnižší správní jednotkou je obec (město nebo vesnice),
tyto jednotky se sdružují do větších regionů s různým označením (okresy, kraje,
vojvodství, provincie apod.).
a) Unitární - má jedinou hlavu státu, vládu a parlament (zpravidla sídlící v hlavním
městě), např. Česká republika, další 3 příklady si samostatně doplňte.
b) Federativní – je složený z dílčích území, z nichž každé má svou vládu a svůj
parlament. Ty jsou podřízeny nejvyšším státním orgánům, které sídlí v hlavním
městě, např. Spojené státy Americké, další 3 příklady si samostatně doplňte.
Problémem federativních zemí jsou vztahy mezi jednotlivými státy federace.
Pro dílčí území členy federace se užívá různé označení – stát, země, republika, kanton,
teritorium.
c) Přechodný typ mezi unitárním a federativním – autonomní správní celky, např.
Španělsko, Čína, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Mají určitou míru
samostatnosti.

V roce 1993 vznikla Evropská unie (společný ekonomický prostor, jednotné právní předpisy,
volný pohyb osob, zboží, služeb).

PŘÍRODOPIS
ČESKÝ MASIV
- Prostudovat text v učebnici na str. 76 – 77 včetně odstavce, který začíná „ V permu…“,
poslední odstavec“ V první polovině druhohor…“ už ne.
- Zapsat výpisky do sešitu.

CHEMIE
OPAKOVÁNÍ – LIPIDY
Prosím žáky, aby mi zaslali vyluštěnou křížovku na můj e-mail, stačí k číslu otázky doplnit
správnou odpověď. (malisova.perina@seznam.cz)
1. Vyluštěte křížovku:
1. Tuky jsou … zdroje energie.
2. Součástí živočišných tuků jsou … mastné kyseliny.
3. Ve velké míře je škodlivý pro náš organismus.
4. Rostlinné tuky obsahují … mastné kyseliny.
5. ….. + MK → tuk
6. Sádlo, máslo jsou tuky …
V tucích se rozpouští A, ..7…, E, K, jsou to …8…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tajenka: ……………………………………………. jsou rychlým zdrojem energie.

2. Podívejte se na video – LIPIDY a pokuste se doplnit do textu chybějící pojmy.
www.youtube.com/watch?v=9SKspXSzg8Q

V přijímání tuků bychom měli dát přednost spíše tukům …………………………..………. než
………………………………, protože obsahují méně cholesterolu. Velký příjem živočišných tuků
může způsobovat ………………………………………………..… ……………………………………….. Potraviny,
ve kterých nalezneme živočišné tuky jsou například ……….………………, …………..…………… Rybí
tuk se podobá svým složením spíše ………………………………………. olejům, proto bychom jej měli
konzumovat ………………………………… Nejlepší složení z rostlinných olejů má olej ……………………
……………..………………………, …………………………………. Z denního energetického příjmu by tuky
měly tvořit max. ………. %. Pozor si musíme dávat i na …………………………………….. tuky, které
jsou obsaženy například v chipsech, čokoládě.

