
ZEMĚPIS   7.A  / 19. října 2020 

Z7A_PL01 / Z7A_PL02 / Z7A_PL03  (BIOSFÉRA – Subtropické oblasti, Stepi) 
 

datum odevzdání: 30. října 2020 

ODESLAT NA E-MAIL: du.mk@seznam.cz 
 

 

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ: 

Všechny úkoly jdou vyplnit bez tisknutí pracovních listů. 

1. stáhni si PDF soubor 
2. vyplň a ulož 
3. pošli 

 
SNAŽÍM SE VÁM TO CO NEJVÍC ZJEDNODUŠIT 

Co za to očekávám?  
 že budete pracovat samostatně a férově 

 lepší je něco nedoplnit než podvádět 
Při podezření, že si práce přeposíláte - stejné chyby atd. VÁM PRÁCI NEUZNÁM! 

 

Zápis BIOSFÉRA – Subtropické oblasti, BIOSFÉRA – Stepi 

 Prostuduj si oba zápisy a snaž se, co nejvíc zapamatovat. Bude se to hodit po návratu do školy nebo 

při plnění opakovacích úkolů distanční výuky. Něco možná použiješ při plnění pracovních listů, 

minimálně si usnadníš práci. 

 

 

 

du.mk@seznam.cz 

třída jméno zkratka pracovního listu (celá) 

Doplňující informace k vyplnění předmětu e-mailu: 
 třída (př. 6A,6B….) 
 jméno (příjmení a křestní – př. Novák Josef) 
 zkratka pracovního listu (př. Z9A_PL01 nebo možné víc najednou Z9A_PL01_PL02…) 
 příklad 3A Novák Josef Z3A_PL07 



Pracovní list (Z7A_PL01) 

1. ČÁST 

 Podívej se na dokument:  

10 ZÁZRAKŮ, KTERÉ UMÍ CITRON (TopTrendingCZ, youtube.com) 

 Odpověz na otázky (podle dokumentu, NE googlu) 

 informace nejsou ověřené, berte to jen jako inspiraci 

 https://www.youtube.com/watch?v=pTANSArb-UY 

2. ČÁST 

 Podívej se na dokument:  

„KARNEVAL CITRONU MENTON“  (Objektiv, Česká televize 2011) 

 sleduj až o od 15 minuty 

 Odpověz na otázky (podle dokumentu, NE googlu) 

 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/211411030401023/ 

Pracovní list (Z7A_PL02) 

 Do tabulek v mapě, u jednotlivých stepních oblastí, doplň živočichy, kteří se tam vyskytují. Použij 

pouze živočichy z tabulky pod mapu. 

 

 Do tabulek doplň k živočichům čísla podle toho, jaká mají na obrázcích. 

 Použij zápis, internet, literaturu… 

Pracovní list (Z7A_PL03) 

 Podívej se na dokument:  

Češi na misi – Trvale udržitelný kůň (Objektiv, Česká televize 2015) 

 Odpověz na otázky (podle dokumentu, NE googlu) 

 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10604713149-cesi-na-misi/ 

 

 


