D8
1. Tento text si opiš nebo nalep do sešitu
Kultura 1. poloviny 19.století
Romantismus – středověk, exotika
novogotika, anglické parky
malíři – Delacroix, Turner, Mánes, Navrátil
literatura – výjimeční hrdinové, Byron, Shelley, Scott, Puškin, Dumas
u nás – Mácha , Erben, Němcová
hudba – opera, balet
Biedermeier
nábytek, porcelán
2. Přečti si v učebnici stránky 70 - 72
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránkách 29 - 30
4. Už je to tady. Tvůj úkol. Pošli ho na a.mull@seznam.cz
§ 1. Které státy uzavřely Svatou alianci a na kterém kongresu?
2. Kdo dokončil vynález parního stroje?
3. Odkud kam vedla koněspřežka?
4. Odkud kam vedla u nás železnice ?
5. Který kancléř řídil politiku Rakouska za Františka I.?
6. Kdo je autorem České mluvnice?
7. Kdo sepsal Slovník česko- německý?
8. Ve kterých městech byla první muzea?

Z8
1. Tyto texty si opiš nebo nalep do sešitu na novou stránku. Nakresli
mapku, tak jak to děláme.
Zlínský kraj
řeky : Morava
povrch : Hornomoravský úval, Bílé Karpaty, Javorníky, Hostýnsko –
Vsetínské vrchy
zemědělství : vinařství, obiloviny, ovoce
průmysl : strojírenství (Zlín, Kunovice), chemie ( Napajedla),
obuvnictví (Zlín), potraviny, dřevozpracující
lázně Luhačovice
ZLÍN, VSETÍN, KROMĚŘÍŽ, ROŽNOV
Olomoucký kraj
řeky : Morava, Bečva
povrch : Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Hornomoravský úval
zemědělství : pšenice, cukrovka, sladovnický ječmen, chmel ( Haná)
průmysl : potraviny( Olomouc), oděvy (Prostějov), strojírny
( Olomouc), dřevozpracující
OLOMOUC, ZÁBŘEH, PŘEROV
2. Přečti si v učebnici stránky 65 - 66
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stranách 56 - 57
4. Vypracuj tento úkol a pošli mi ho na mail a.mull@seznam.cz.
§

1. U těchto

pohoří doplň nejvyšší vrcholy a jejich nadmořskou výšku

Moravskoslezské Beskydy, Bílé Karpaty, Javorníky
2. Se kterými státy sousedíme?

RJ 8
1. Na internetových stránkách www.ucebnice-infoa.cz najdeš všechny
nahrávky ke své učebnici. Tebe zajímá echo 1 pro studenty.
2. Udělej si v učebnici stránky 65 - 68
3. Vypracuj v pracovním sešitě cvičení na stránce 37
4. Tady máš domácí úkol. Přečti, přelož do češtiny a pošli mi na mail
a.mull@seznam.cz

Nezapomeň se slovíčka průběžně učit !!!

ČSP 8 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.

přihlášení
Vyrob jakýkoliv model dopravního prostředku
z recyklovatelných materiálů (papír, dřevo,
kovový odpad,…). S tímto modelem se vyfoť a
fotku pošli na a.mull@seznam.cz
Je to úkol na celý duben !!!

