D6
1. Tento text si opiš nebo nalep do sešitu
Kultura Řecka
Náboženství
polyteisté, mnoho bohů, sídlo na Olympu, lidská podoba, lidské vlastnosti
náboženské slavnosti
věštírny
Věda a vzdělanost
filozofové, původ světa, smysl života
Pythagoras, Thales
základy věd – Eukleides, Archimedes,Sókratés, Platón, Aristoteles
lékařství – Hippokrates
zeměpis -Země je kulatá
Divadlo – tragédie a komedie
Amfiteátr
Hry – umělecké a sportovní disciplíny
Olympijské hry
2. Přečti si v učebnici stránky 90 -92
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránce 36 - 37
4. Už je to tady : tvůj úkol. Vypracování pošli na a.mull@seznam.cz
§

1. Co to byl Knossos?
2. Jak zanikla civilizace na Krétě?
3. Jak se jmenoval nejmocnější stát mykénského období?
4. Jak zanikly státy mykénského období?
5. Co je to alfabeta?
6. Kde zakládali Řekové osady v době kolonizace ?
7. Jak se říkalo bezprávným obyvatelům Sparty ?
8. Jaký byl způsob života ve Spartě?

Z6
1. Tento text si opiš nebo nalep do sešitu

Lidé v Africe
700 mil
černoši ( Pygmejové, Křováci)
sever – Arabové, Berbeři – islám
jih – přistěhovalci z Evropy a Asie
otrokářství , kolonizace
2. Přečti si v učebnici stránky 34 - 35
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránkách 10 - 11
4. Pošli na můj mail a.mull@seznam.cz vypracovaný úkol!
§ Kam ústí řeky( záliv, moře, oceán,…) :
Nil
Kongo ( Zair)
Niger
Zambezi
Ve kterém jezeře je jeden pramen Nilu?
Které jezero leží v Čadské pánvi?

ČSP 6(chlapci i dívky)
1. Vyrob něco na obranu proti koronaviru. Může to být všechno od roušky,
přes masku po protiletadlový kanón. Musí to být vlastní výroby. S tímhle
výrobkem se vyfoť a fotku pošli do Velikonoc na a.mull@seznam.cz.

A trochu pěstování
Tenhle úkol je na delší dobu (asi do konce května), vyber si jednu z jeho
variant. Maminky určitě poradí.

Varianta A
1. Vezmi květináč s hlínou
2. Vezmi nějaké semínko

Varianta B
1. Vezmi skleničku s vodou
2. Vezmi uříznutý kousek nějaké
rostliny
3. Zasaď do hlíny
3. Dej do vody
4. Sleduj, jestli už klíčí
4. Sleduj, jestli pouští kořínky
5. Pečlivě pečuj, zaznamenávej si své 5. Jakmile bude mít kořínky, zasaď ho
úspěchy
do hlíny
6. Fotografuj
6. Sleduj, jak si vede a fotografuj
7. Vytvoř zprávu s fotografiemi svých 7. Vytvoř zprávu s fotografiemi svých
pěstitelských úspěchů
pěstitelských úspěchů
PS: Rostlinky se musí přiměřeně zalévat

Až se sejdeme, uspořádáme přehlídku vašich projektů.
Nejsou povoleny rostliny s obsahem THC.

