
 

Souhrnné opakování – regionalizace Asie 
1. K oblasti přiřaďte charakteristiku a vyznačte v mapě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mohamed vykonal pouť z Mekky do Mediny. 

Na základě měřítka určete, jak dlouhá cesta to byla? 

Jakou víru šířil? 

 

 

 

Blízký východ 

Stará kulturní oblast s množstvím památek. Střetávají 
se zde dvě světová náboženství – judaismus a islám. 
Celá oblast je trvalým ohniskem napětí. 

Střední východ 

Důležitou roli zde 
hraje ropa a její 
těžba. Jsou zde časté 
války. Celá oblast je 
kolébkou islámu. 

Zakavkazsko 

Nejmenší asijský region mezi Černým a 
Kaspickým mořem s etnicky a nábožensky 
velmi rozdílným obyvatelstvem. Oblast je 

stále ohniskem napětí. 

Střední Asie 

Rozsáhlý region s rozmanitým obyvatelstvem 
a málo rozvinutým hospodářstvím. Spolu se 
suchem ji trápí i ekologická katastrofa. 

Jižní Asie 

Většina států 
náleží k chudým 
zemědělským 
zemím. Žije tu 
mnoho národů 
s rozdílnými 
náboženstvími. 
Nejvyspělejším 
státem je Indie.  

Jihovýchodní Asie 

Oblast můžeme rozdělit na pevninskou a ostrovní. 
Některé státy patří mezi asijské tygry, jiné patří 
k nejchudším na světě. Vývozními artikly jsou 
tropické plodiny, rýže, elektronika a textil. 

Východní Asie 

Nejlidnatější region Asie. Největší stát 
oblasti, Čína, se postupně stává 
světovou velmocí. Rizikovou oblastí je 
Severní Korea. Nejvyspělejším státem je 
Japonsko. 

Sibiř a Dálný 
východ 

Rozsáhlé a řídce osídlené území 
severní Asie. Součást největšího státu 
světa – Ruska. Velké zásoby n. s. 



 

 

3. Biblické vyprávění popisuje stavbu archy vyvoleným Noem 

a jeho záchranu společně se sedmi dalšími lidmi a zástupci 

zvířat. 

Kde Noe se svými společníky přistál? 

Na území kterého státu se toto místo dnes nachází? 

 

 

 

 

 

 

4. Nakresli návrh orientální dečky. (Pozor! Snaž se dodržet 

vzory a motivy v orientu používané.) 

 

5. Celá oblast Střední Asie se potýká s rozsáhlou 

ekologickou katastrofou, vysychání aralského 

jezera. V důsledku tohoto procesu dochází 

k zasolování půd a šíření pouští. 

Vlastními slovy vysvětli tyto dva jevy. 

 

Zasolování půd –  

Rozšiřování pouští –  

 

6. Veliký vliv na život asijských obyvatel má náboženství. Většina obyvatel Indie vyznává hinduismus. 

Hinduistou se člověk rodí. A i přes to je hinduismus jedním ze světových náboženství (vzhledem 

k velmi vysokému počtu obyvatel tohoto státu). Hinduismus rozděluje obyvatelstvo do čtyř vrstev 

(varen). Každá varna představuje část lidského těla a má přidělenou barvu. Propustnost jednotlivých 

vrstev směrem vzhůru je nepřístupná. Vyznavači nižších vrstev žijí tedy na okraji společnosti a nemají 

šanci to nijak změnit. Kastovnictví je nyní v Indii zakázáno. Na venkově ovšem neustále určuje život 

lidí. 

Spojte vrstvu s barvou a částí těla, kterou představuje. 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Mapa Saúdské Arábie 

Zdroj: http://www.world-adventure.cz/zeme/saudska-arabie/ 

Bráhmani (kněží) 

Kšatrijové (válečníci, politici, státní správa) 

Vaišjové (obchodníci, řemeslníci a zemědělci) 

Šúdrové (služebníci, dělníci, bezzemci) 

stehna; barva žlutá 

ústa; barva bílá 

paže, barva červená 

chodidla; barva černá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A1hmana
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%A1atrija
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vai%C5%A1ja
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%BAdra


 

7. Státy jihovýchodní Asie můžeme rozdělit do několika skupin podle vyspělosti. 

Zeleně vyznač státy patřící mezi asijské tygry. 

 

 

 

Červeně vyznač státy patřící mezi nejchudší země 
světa. 

 

 

 

 

8. Japonsko je ostrovním státem. 

Vypiš jeho hlavní 4 ostrovy od největšího po nejmenší a od nejsevernějšího po 

nejjižnější. 
a) …………………….……………………………………….                                    a)    

………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………….                                     b)    

……………………………………………………………….. 

c) …………………………………………………………….                                     c)    

……………………………………………………………….. 

d) …………………………………………………………….                                     d)   

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

9. Následující Ruská města zakreslete do mapky. Proč je většina těchto měst situována do jižní části 

státu. 

 

 

 

 

Moskva          Čeljabinsk          Omsk          Novosibirsk          Krasnojarsk        

Bratsk          Irkutsk          Čita          Usť-Kut          

TyndaMogočaSovetskajaGavanChabarovsk          Vladivostok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2:slepá mapa Ruska 

Zdroj: http://www.freeworldmaps.net/russia/blank-map.html 



DĚJEPIS – 7.TŘÍDA 

classroom: xgzpdq5 

online hodina D: https://meet.google.com/nij-oziv-gai (vždy v pondělí od 11.30) 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro zadání přijít do školy (po-pá 8.00-9.00) 

 

Kontrola PL Jiří z Poděbrad a Jagellonci – ti, kteří se nezúčastnili online hodiny, si mohou PL zkontrolovat na 
classroomu, na vyžádání je mohu poslat i e-mailem. 

 

Nové učivo 

1.Renesance – PL (pouze doplnit, neposílat); kdo nemá možnost tisku, využije PL jako podklad k učení a jen si 
dohledá chybějící informace) 

Doplňující materiál (je k dispozici i v classroomu): 

www.youtube.com Florencie https://www.youtube.com/watch?v=uvhWrmM_8VE 

 

 

2.Renesance v českých zemích – PL – tento pr. list prosím pošlete vyplněný, nebo alespoň tu část, ve které máte 
pojmenovat renesanční památky. Tento úkol lze vypracovat i přímo v classroomu, a pak není třeba nic posílat. 

Doplňující materiál (je k dispozici i v classroomu): 

www.youtube.com Dějiny udatného českého národa, díl č. 52 a 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/nij-oziv-gai
mailto:borusikova@zszbuch.cz
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uvhWrmM_8VE
http://www.youtube.com/


 



 

 



NĚMECKÝ JAZYK – 7.TŘÍDA 

Name, Klasse: 

Test: Verbenmüssenundkönnen ( Probetest) 

1. Mezi jaká slovesa patří slovesa müssen a können? Jaká pravidla platí pro jejich použití 
ve větách? 

 

 

 

2. BilderichtigeSätze: (Tvoř správné věty – nezapomeň časovat:) 

 mein Vater – müssen – gehen – nach Hause – um 7 Uhr. 

 

 reiten – ihr – können – gut. 

 

 Sie – müssen – das Buch – kaufen – ? 

 

 können – wir – am Freitag – gehen – ins Kino – ? 

 

 ich – müssen – Hausaufgaben – machen – am Abend. 

 

 meine Eltern – aufstehen – morgens um 6 Uhr – müssen. 

 

 du – können – schreiben – gut – Deutsch – ? 

 

 Steffi – müssen – helfen – nicht – zu Hause. 

 

 Leon und Anna – nicht – können – tanzen. 

 

 einen Test – schreiben – müssen – ihr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Beantworte die Fragen: (Odpověz na otázky:) 

 Was kannst du gut? 

 

 Was müssen die Schüler in der Schule machen? 

 

 Was musst du jetzt in de Quarantäne nicht machen? 

 

 Was können deine Eltern nicht? 

 

!!!VEŠKERÉ INFORMACE K JAZYKŮM JSOU K DISPOZICI NA 
GOOGLE CLASSROOM!!! 

 

 

 

FYZIKA – 7.TŘÍDA 

Téma : Plování těles, Pascalův zákon 

Učebnie str. 75 - 78 

Učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je ncmzyrt  

 

 

PŘÍRODOPIS – 7.TŘÍDA 

Téma : Nahosemenné rostliny, stavba těla krytosemenných rostlin 

Učebnice (2. díl) str. 11 - 20 

Další učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je nzpj5qx  

 

 

 

 

 


