
Zeměpis VIII. třída 

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení a 

příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

1. Přečíst učivo „Česko v Evropě“ a „Vývoj státního území“ v učebnici             

str. 70-72 

2. Zápis do sešitu: 

 

! Dokreslit podle učebnice vlajku 

Česká republika 

Poloha 

- severní polokoule, východní polokoule 



- střední Evropa 

- vnitrozemský stát 

Hranice 

- je vymezena převážně přirozeně (pohoří) 

- Německo: 810 km 

- Polsko: 762 km 

- Rakousko: 466 km 

- Slovensko: 252 km 

Rozloha 

- 78 866 km² 

Počet obyvatel 

- 10,7 mil 

! Obkreslit tabulku z učebnice na str. 71, ale pouze první čtyři řádky (nadpisy           

+ údaje o rozloze, počtu obyvatel a hustotě zalidnění pro Česko, Německo, 

Rakousko, Slovensko a Polsko). Pokud máte možnost, zjistěte a opravte údaje      

o aktuálním počtu obyvatel (2020). 

Vývoj státního území 

! Podle map v uč. na str.72 doplň k letopočtům názvy státu: 

1918-1938: 

1945-1992: 

1993: 

internetová příprava a procvičení: 

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.umimefakta.cz/zemepis 

http://www.testpark.cz/testy/zemepis 

http://www.edu.ceskatelevize.cz 

 

Kontrolní otázky: 

1. Na kterých polokoulích leží ČR? 

2. Se kterým státem máme nejkratší hranici? 

3. Jaká je rozloha ČR? 

http://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.umimefakta.cz/zemepis
http://www.testpark.cz/testy/zemepis
http://www.edu.ceskatelevize.cz/

