Milí žáci a žákyně 6.A,
připravila jsem pro vás pracovní listy, které si stáhnete, vytisknete,
pečlivě vyplníte a vložíte do vhodných desek. (kdo zvládne PL vyplnit
na počítači či hotové PL naskenovat, pošlete mi je v příloze na moji
školní adresu) – originál si ponechte
Nemáte prázdniny, pouze vaše výuka probíhá v domácím prostředí.
Každý týden vypracujete stanovené úkoly (první týden máte zkrácený,
ale vy to zvládnete – VĚŘÍM VÁM )
Zápisy podle učebnice zvládáte, není to pro vás nic nového.
Využijte při práci učebnici, zápisy v sešitech, ale i jiné zdroje (například
internet)
Pracovní listy i úkoly v pracovním sešitě budou vyplněny. Pokud
NEVÍM, NEUMÍM, NEZNÁM, vyhledám v učebnici, kouknu do
sešitu, zadám do vyhledávače.
Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Vaše úsilí, snahu i výsledky
samozřejmě ohodnotím.
S pozdravem
Jindra Chejnová

POZOR: Na konci týdne budou PL nahrazeny novými
(doporučuji vše stáhnout a uložit).
Pokud se budete chtít na cokoli zeptat, s něčím poradit,
kontaktujte mě na mém školním e-mailu.

Týden 16.3. – 20.3.2020
DĚJEPIS 6.A – PL 1
Nakreslete řeckou vlajku:
(vyhledejte a vložte)

Doplňte všechno, co vás napadne, když se řekne Řecko. Využijte i obrázky.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DOPLŇTE ZÁPIS:
Pracujte s učebnicí str.71-72
ŘECKO – PRVNÍ EVROPSKÁ CIVILIZACE
1) Přírodní podmínky – střídají se _____________ a ________________ zimy s ______________
a ________________ léty
h______________ krajina, horami odděleny ú_____________ r________________,
řeky nemají __________________________
2) Zemědělství – pěstuje se p_____________, j____________, l________________, f________,
o_________, později i o___________ (výroba ___________) a v_________ r______
chovají se k_______, o_________, p___________ (ž____________), rybolov a lov
3) Řemeslo – loďařství a kovářství
- dováží se – d__________, z_________, s__________, c_________
- vyváží se – m__________, h______________ h__________, ž_______________,
v______, o______________ o_____, umělecké ______________
OPAKOVÁNÍ JIŽ PROBRANÉ LÁTKY
Vypracujte v pracovním sešitě všechna cvičení na stranách 16-20 – pokud máme, tím líp
Využijte učebnici i zápisy v sešitě

DĚJEPIS 6.A – PL 2
Vyhledejte ve slovníčku v učebnici na straně 78 následující pojmy a zapište je:
Freska ___________________________________________________________________
Labyrint __________________________________________________________________
Aristokracie _______________________________________________________________
DOPLŇTE ZÁPIS:
Pracujte s učebnicí str.72-74
1) Ostrov Kréta – ________________ poloha, vznikají zde města s rozlehlými paláci
(nejvýzn. – ______________– král ______________ => minojské období)
2) Paláce
- rozlehlé, i o několika _____________, středem velký dvůr, nechyběla k___________
a k_______________ - zdobeny sochami a _____________
- správními a hospodářskými středisky (__________________ hospodářství)
3) Kréťané – staví dobré lodě, obchodují
dovážejí – m________, c__________, p__________________, s_____________
vyvážejí – o___________ v___________, ř______________ v_____\__________
- vyspělá civilizace, vlastní písmo
4) Minojská civilizace zanikla ve 14.stol. př.n.l. (zemětřesení a vpád Achájů)
Najděte počátek a navíjejte nit – složíte slova - jména.

___________________________

____________________

a

_______________________

Přečtěte si text v levém sloupečku na straně 72 a zapište, kdo byly osoby, jejichž jména jste složili.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
OPAKOVÁNÍ JIŽ PROBRANÉ LÁTKY
Vypracujte v pracovním sešitě cvičení 1, 2, 3 na straně 21 (Opakování – Mezopotámie, Egypt, státy
Předního východu)
Využijte učebnici i zápisy v sešitě

