Tercie – 3. L, 1. E
Úkoly jsou stanoveny po dobu uzavření školy (pravděpodobný termín 11.3. – 13.4.2020). Jak si je žák
rozdělí po tuto dobu je zcela v jeho kompetenci. Úkoly budou kontrolovány první hodinu po
opětovném nástupu do školy. Forma vypracování bude hodnocena.
Učebnice: Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia 9 (Nakladatelství Fraus)
Nakladatelství Fraus po tuto dobu zpřístupnil všechny své učebnice online, pokud žák učebnici
zapomněl ve škole. Učebnici naleznete na následujících stránkách (mělo by to fungovat všem):
https://www.fraus.cz/cs/nezavisle-stranky/i-ucebnice
Pokud by i tato varianta nefungovala, tak se zkontaktujte se spolužáky, ať vám stránky ofotí atd.

3. L – společně jsme dokončili druhy dopravy, proto si doma zopakujte zemědělství, průmysl a
dopravu v učebnici na str. 66-93 (doplňte si do poznámek další informace, které vás zaujmou)
TEST po opětovném otevření školy hned druhou vyučovací hodinu. Jak jsme se již domlouvali před
těmito opatřeními (světové organizace, hospodářská úroveň států, chudoba, cíle udržitelného rozvoje,
světové hospodářství – energetický průmysl, doprava)

1. E – dokončete si dopravu podle přiložené prezentace. Níže uvedené úkoly splňte také.

Zadané úkoly pro domácí práci:
Str. 92–96: problémy dopravy a její vliv (poznámky)
Nová látka – Služby + cestovní ruch str. 98–105
1. Vypište si pokznámky z učebnice z následujících stránek
2. Plňte úkoly pod každou kapitolou označeno číslicemi a své odpovědi písemně zaznamenej do sešitu
3. V kapitolách jsou úkoly průběžně psané kurzívou. Na tyto otázky se pokuste odpovídat ústně (pokud
chcete můžete si své odpovědi zapisovat)
3.a) Na str. 103 splňte úkol psaný kurzívou: Vypište si, co to znamená UNESCO a kdo toto spravuje.
Vypiš si alespoň 10 památek UNESCO
Nová látka – Globalizace str. 11-17
1. Vypište si poznámky z učebnice z následujících stránek
2. Plňte úkoly pod každou kapitolou označeno číslicemi a své odpovědi písemně zaznamenej do sešitu
3. V kapitolách jsou úkoly průběžně psané kurzívou. Na tyto otázky se pokuste odpovídat ústně (pokud
chcete můžete si své odpovědi zapisovat)

