
ZEMĚPIS – 8. ROČNÍK 

Milí žáci, zasíláme Vám úkoly na tento týden. Doufáme, že se Vám daří a jste zdraví. V případě 

jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

 

 Kraj Vysočina – učebnice strana 68 – 70, napsat zápis: viz strana 2, můžete si ho opsat 

nebo vytisknout a nalepit do sešitu 

 Koho zaujal výukový program na www.didakta.cz, může klidně dále pocvičovat  

 NOVINKA: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Nabízíme možnost online spojení. 

 Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

 Kdy: středa 29. dubna od 10.15 do 10.45 (paní učitelka Horutová) 

          čtvrtek 30. dubna od 11.00 (pan učitel Petráš) 

 Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: 

https://telekonference.eu/join/4z4p0z (paní učitelka Horutová) 

https://telekonference.eu/join/kqdv1z (pan učitel Petráš) 

 Poté zadáš jen své jméno (např. Jan Starý) a dáš povolit mikrofon a webkameru 

a jsi TAM. NIC se neinstaluje. 

 Proč: Můžeme se pobavit, vidět.. Řešit úkoly nebo cokoliv jiného   

 Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může 

naistalovat (dole odkaz, trvá to asi minutu) 

 https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

 REFERÁT – libovolné město ČR (bylo zadáno 13. 3. 2020) 

o Stále můžete posílat. Kdo nemá PowerPoint, může využít jiný program (např. Word 

– nemusí být 15 stránek) nebo cokoliv jiného.  

o Vyber si město v ČR, které tě něčím zaujalo 

o Vytvořit prezentaci v programu MS PowerPoint (cca 10 – 15 snímku) 

o Základní informace, poloha, mapa, hospodářství, kultura, sport, zajímavosti, 

fotografie, napsat zdroje 

o Hotové prezentace můžete zasílat na petras@zsstjicin.cz nebo horutova@zsstjicin.cz  

http://www.didakta.cz/
https://telekonference.eu/join/4z4p0z
https://telekonference.eu/join/kqdv1z
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds


10. KRAJ VYSOČINA 

 tvoří přechod mezi Čechami a Moravou 

 žádné nížiny (většina území v nadmořské výšce nad 600 m) 

 POHOŘÍ – Českomoravská vrchovina (vrcholy Javořice (837) a Devět skal (836)) 

 ŘEKY – Sázava, Jihlava, Svratka, Oslava 

 VODNÍ NÁDRŽ – Dalešice, Švihov 

 OCHRANA PŘÍRODY – CHKO Železné hory, CHKO Žďárské vrchy 

 

HOSPODÁŘSTVÍ  

 Potravinářský 

 Strojírenský – firma Bosch 

 Textilní  

 Jaderná elektrárna Dukovany 

 

MĚSTA  

 JIHLAVA 

 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  

 TŘEBÍČ 

 HAVLÍČKŮV BROD 

 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

 

ZAJÍMAVOSTI  

 Hrad Pernštejn 

 Město Telč (UNESCO) 

 Sportovní areál  

Nové město na Moravě 

 Pelhřimov – muzeum 

rekordů a kuriozit 

 


