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Z9A_PL04 / Z9A_PL05 / Z9A_PL06  (EVROPA – ŠVÉDSKO, NORSKO) 
 

datum odevzdání: 6. listopadu 2020  

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

 

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ: 

Všechny úkoly jdou vyplnit bez tisknutí pracovních listů. 

1. stáhni si PDF soubor do počítače 
2. vyplň v počítači a ulož v počítači 
3. pošli jako PŘÍLOHU EMAILU 

PROSÍM ZKUSTE TO TÍMTO ZPŮSOBEM, VŠE MÁTE JEDNODUŠŠÍ VY, ALE I JÁ. FOTKY 
POSÍLEJTE JEN V PŘÍPADĚ VELKÉ NOUZE.  

DÍKY MOC - MARTIN 

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! 

 
VÍM, ŽE MÁTE PRÁZDNINY,  

ALE ČASU MÁTE DOST. 

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 



 

Zápis EVROPA – ŠVÉDSKO, NORSKO 

 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. 

Pracovní list (Z9A_PL04) 

 Použij informace ze zápisu, zkus nejdřív odpovědět na otázky, bez nahlížení do zápisu. Na podruhé 

si vezmi k ruce zápis, zkus se, co nejvíc zamyslet, ať ti v hlavě něco zůstane.   

Pracovní list (Z9A_PL05) 

 Vyhledej na internetu. 

 Pokus se ke každému obrázku zjistit, která je vynechána. Pokud něco nenajdeš, nedá se nic dělat. 

 Raději ne všechno, než opisovat informace od někoho jiného. 

Pracovní list (Z9A_PL06) 

1. ČÁST 

 Podívej se na video a doplň vynechané informace (odpověz na otázky):  

VIKINGOVÉ, Video výpisky z dějepisu (youtube.com, Edisco – videovýpisky, 2020)  

 odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=602hieVPzVc 

2. ČÁST 

 Podívej se na dokument a doplň vynechané informace (odpověz na otázky):  

NORSKO, Cesta k severu (Cestománie, Česká televize 2002)  

 odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie/202323234400037-norsko-

cesta-k-severu 

 

Odpověz na otázky podle videa a dokumentu.  

NE podle GOOGLU, informace se můžou lišit. 

 

 


