
Ahojte děváťáci, 

Doufám, že se vám všem daří dobře a jste všichni zdraví.                                                                                                                                                                                                

Posílám vám úkoly na tento týden. Jednak je to pracovní list, který mi prosím 

pošlete na kontrolu zpět. Většina z vás na mne myslí, ale bohužel se najdou i 

takoví, o kterých nevím vůbec nic. Takže bych byla velice ráda, kdyby došlo 

k nápravě.                                                                                                                                     

Pokud budete mít čas a chuť, můžete se podívat také na film o soužití Arabů a 

Židů v jedné škole. Myslím se, že je to zajímavé a mohlo by se vám to líbit. 

Posílám odkaz, kde tento film najdete. 

https://www.jsns.cz/lekce/15672-most-pres-wadi   

Protože někteří z vás již chodí do školy, tak tento týden měním dobu on-line 

setkání na středu na 18.00 hod. Budu se těšit.  

 Všem, kteří budete chodit do školy, přeji hodně zdaru a držím palce při 

přípravě na přijímací zkoušky. A ostatním přeji hodně úspěchů při domácí 

přípravě. 

Mějte se hezky. 

Katka Horutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsns.cz/lekce/15672-most-pres-wadi


Pracovní list (vypracuj zadané úkoly): 

1. Doplň do tabulky, ve kterých státech s vysokým počtem obyvatelstva se 

hovoří vybranými jazyky. 

 

jazyk Státy 

Angličtina  
Španělština  

Francouzština  
Čínština  

Arabština  

Portugalština  
Hindština  

 

2. Uveď příklady evropských zemí, ve kterých se hovoří jazyky z uvedené 

jazykové skupiny: 

Slovanské………………………………………………………………………………………….. 

Germánské………………………………………………………………………………………. 

Románské………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jakým jazykem byste se domluvili ve většině zemí Latinské Ameriky? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Doplň do vět, které se týkají náboženství: 

a) Vyznavači islámu se nazývají ……………………………………………………. 

b) Posvátnou knihou islámu je …………………………………………………….. 

c) Hinduismus je nejvíce rozšířen v ……………………………………………… 

d) Lidé, kteří popírají existenci Boha se nazývají…………………………… 

e) Křesťanství je založeno na víře v ……………………………….boha a vydělilo 

se na dva směry …………………………………a ………………………………… 

f) Judaismus je národním náboženstvím ……………………………………. 

g) Přes milion Židů bylo vyvražděno v koncentračním táboře 

………………………………………, který leží v ……………………………………… 

h) V jihovýchodní Asii vyznávají náboženství…………………………………. 

ch) doplň slova (týkají se náboženství): 

K  -  -  -  A                           N  -  -  -  -  -  A                              M  -  -  -  A 

J  -  -  -  E                            A  -  -  -  H                                     V  -  -  -  -  -  -  D 


