
Distanční výuka 8. třída  
(2. až 6. listopadu 2020) 

 

Milí osmáci, 

posílám vám učivo na další týden. U některých předmětů nemáte někteří ještě splněno vše, 

co jste měli zadáno před prázdninami. Prosím, zkontrolujte si to a doplňte vše, tak jak to 

má být. Vzhledem k tomu, že se situace vyvíjí, tak jak se vyvíjí, jsme navýšili ve všech třídách 

počet videokonferencí a museli také upravit, jejich rozvrh. Nový rozvrh (na tento týden) je 

na stránkách školy. 

Věnujte se své domácí přípravě poctivě. Připomínám, že je povinná (nejen účast na 

videohodinách, ale i odevzdávání zadané práce). Navíc může být (a bude) hodnocena. 

Přeji všem hodně sil a pevnou vůli do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

  



Matematika 8 (2. až 6. listopadu 2020) 

Jazyk písmen 
 

Videokonference  
připrav si:  učebnice, sešit, psací potřeby 
  nastříhané papírové dlaždice (šablona – viz domácí úkoly) 

úterý  
úlohy (Obdélníky) z tohoto pracovního listu (viz níže) 

 výsledky tohoto cvičení mi pošli 
uč. str. 25 / cv. 3, 4 – proběhne kontrola  

čtvrtek  
uč. str. 26 / cv. 5, 6 – zde se dlaždice odečítají – zkus se na to podívat a vymyslet, jak  
tyto úlohy řešit – společně vaše nápady projdeme při videohodině. 

 
V řešení všech úloh ti pomohou papírové dlaždice. 

 Úlohy na jedničku  

 uč. str. 26 / cv. 7, 8 

Obdélníky 

 

  

   

 

 

   

 

 

   

počty dlaždic (obsahy) 

rozměry obdélníku 



Český jazyk 8 (2. až 6. listopadu 2020) 
Milí osmáci,  

tento týden nás čekají dvě videokonference – ve středu a ve čtvrtek. V pondělí z technických 

důvodů videokonference nebude. 

Na hodiny si nachystejte pracovní listy, psací potřeby, sešit školní a učebnici. Snažte se o včasné 

připojení a zapněte si kameru! 

Pracovní list č. 1 se pokus do první videokonference samostatně vyplnit, ať víš, jak na tom jsi. 

Pracovní list č. 2 se týká nového učiva – budeme probírat společně ve čtvrtek. K tomuto tématu 

si vytiskni učivo „Skloňování cizích jmen vlastních“ a vlep si do sešitu školního. Pořádně si pročti! 

Mluvnice 
1. Do sešitu školního vlep následující informace: 

Skloňování cizích jmen vlastních 
- cizí jména vlastní skloňujeme většinou ve shodě s jejich rodem a zakončením jako jména domácí 

(např. Puškin – pán, Sofie – růže, Tokio – město) 
- slovanská jména rodu mužského zakončená na -i, -oj, -ij, která jsou svým původem přídavná 

jména, skloňujeme jako česká přídavná jména  - vzor mladý (např. Tolstoj – bez Tolstého, 
Čajkovskij –  bez Čajkovského) 

- jména zakončená na -o – podle vzoru pán (např. Ševčenko – bez  Ševčenka, Michelangelo – bez 
Michelangela) 

- jména zakončená na -u – podle vzoru pán (např. Rousseau – bez Rousseaua) 
- jména rodu mužského zakončená na -e – podle vzoru pán nebo muž 

-vedle toho přijímají zakončení -ho, - mu podle skloňování zájmena ten (např. Dante 
– bez Danta nebo Danteho, k Dantovi nebo Dantemu; Heine – bez Heina nebo 
Heineho) 

- jména zakončená na -e, -i – podle zájmena ten (např. Verdi – bez Verdiho) 
- u jmen řeckých a latinských rodu mužského se při skloňování odsouvá zakončení 1. p. – os, -es, -

us, -as – podle vzoru pán (např. Sofokles – bez Sofokla, Perseus – bez Persea, Aristoteles -  bez 
Aristotela, Pythagoras – bez Pythagora) 

-v některých případech se kmen rozšiřuje o -n-, -d-, -t- (např. Cicero – bez Cicerona, 
Paris – bez Parida i Parise, Mars – bez Marta) 

- jména zakončená na -ea – jako idea (vzor růže, žena) – např. Guinea – bez Guineje i Guiney 
- jména rodu mužského zakončená na -s, -z, -c, -x – podle vzoru muž (např. Charles – bez Charlese, 
Schitz – bez Schitze, Klemens – bez Klemense) 
  - u některých se však vyskytují i tvary podle vzoru pán (Felix – bez Felixe i Felixa) 
- jménům rodu mužského zakončených na -i/-y -  se přidává během skloňování zájmenná koncovka 
(např. Bondy – bez Bondyho, k Bondymu…) 
- některá jména mají originální skloňování (např. Zeus – bez Dia, k Diovi, s Diem…) 
- některá cizí jména se neskloňují (např. Peru, Chile, Fidži, Mississippi, Bordeaux…) 
 

2. Zelený PS – str. 50/cv. 1, str. 51/cv. 2, 3, str. 52/cv. 4 – vypracuj až po druhé 

videokonferenci  

 

3. Zopakuj si druhy a vzory přídavných jmen 



Pracovní list č. 1 

1.Tvoř dané tvary: 

2.p., č. j.  6.p., č. j.  7. p., č. mn.  vzor 

galerie             

saponát            

orchidea             

televize            

instrument            

publikum            

lektor             

epika             

gusto             

filozof             

rošáda             

diskuse            

datum             

2. Doplň správný tvar podstatného jména „muzeum“: 

Ze slov ředitele Národního _______________. Vážení návštěvníci ___________ a výstav, zvu 

Vás do Národního ________________, které jako nejstarší _______________ v Čechách 

oslavilo v roce 1998 už 180 let svého trvání. Za tuto dobu se postupně stalo největším 

________________ v ČR. Málokdo však ví, že se Národní _______________ skládá z pěti 

menších _____________, Přírodovědeckého, Historického, _____________ české hudby, 

Náprstkova ________________ a Knihovny Národního ____________, která je vlastně 

___________ knihy.  

 
3. Slova v závorkách napiš ve správném tvaru: 

Budeme se zabývat globálními (problém) ________________ lidstva. Před (prezídium) 

_______________ byl zákaz parkování. V (cyklus) ______________ povídek se nám nejvíce 

líbila povídka o ohrožených druzích zvířat. Zasmáli jsme se této paradoxní (situace) 

___________. Přišli jsme k našemu (jubilant) _____________ s (gratulace) ______________. 



Při (epidemie) ______________ vyhlásila hlavní hygienička povinné používání desinfekčních 

prostředků. Zaujala mě kniha antických (mýtus) _____________. V (ruina) ____________ 

středověkých hradů nacházeli (archeolog) __________________ pozůstatky života pánů. 

Podnikatel sečetl všechna (aktivum)______________ a (pasivum) __________, aby zhodnotil 

současnou (situace) __________________. V (rezervoár) ______________byla pitná voda. 

Pod (viadukt) ____________ se srazily dva (automobil)__________________.  

 

4. Doplň do vět správný výraz v náležitém tvaru: 

kubismus, biatlon, kompromis, gobelín, konzilium, antikvariát, buldozer, originál, bauxit, 

pesimismus, galerie, ordinace 

V __________________ zvítězil polský závodník. Víte, kde jsou naleziště _________________? 

Na stěnách visely středověké __________________. Někdy je nutné uzavírat 

______________. V ___________________ jsme koupili dva romány. Nepodléhej 

______________. Na staveništi pracovaly dva velké ________________. V ______________ 

vystavovali pouze ________________ výtvarných děl z období _____________________-. 

Primář svolal __________________ do své lékařské _________________. 

 

Pracovní list č. 2 

1. Doplň tabulku: 

2.p., č. j.  7. p., č. j.   vzor 

Obelix             

Lessing             

Kramerius            

Rais             

Dante             

Spartakus            

Dickens            

Herodotos            

 



2. Doplň tabulku: 

č. j.    č. mn. 

1.p.  Korea 

2. p.       Korejí 

3. p.      Koreám, Korejím 

4. p.  Koreu 

5. p.  Koreo!    Korey! Koreje! 

6. p.   

7. p.  Koreou, Korejí   Koreami, Korejemi 

 

3. Užij výrazy v závorkách ve správných tvarech: 

Známý cyklus Dekameron je dílo od italského básníka (Boccaccio) 

_______________________. V cíli se náš závodník zařadil za slovinského (jezdec Primož 

Roglič) ______________________________ _______________________. Chystáme se do 

(Nová Quinea) _____________________, která leží v (Melanésie) ____________________. 

Četla jsem zajímavý článek o (japonský císař Akihito) ________     

_______________________. Obraz Loutnistka od italského (malíř Caravaggio) 

_________________________ je umístěn v (ruská Ermitáž) ________________________ 

______________________. Od ukrajinského básníka (Taras Ševčenko) 

_________________________ se zachovala také část kreseb. O (Diana Spencerová) 

_______________________________________, první manželce (princ Charles) 

_____________________________________, bylo natočeno několik dokumentů.  Ondra ji 

pozval do divadla na balet Labutí jezero od (Čajkovskij) ___________________. Znáte (David 

Jankowski)      , polského šachistu? Jeho praděd se prý 

setkal s (Konstantin Sergejevič Musorgskij)_______________________________________. 

Mám podepsané hokejové kartičky od (Vitalij Višněvskij a Maxim Sušinskij) 

_______________________________________________________________________. 

 

 



Literatura 
Poznámky do sešitu: 

Francois Villon (fransua vijon) – vl. jm. Francois Montcorbier 

- z chudé rodiny 

- žil bohémským životem 

- patřil mezi „prokleté básníky“ 

- tvůrce Villonské balady 

- dílo: Malý testament (Odkaz) – rozloučení s přáteli 

o Velký testament (Závěť) – strach ze smrti, pomíjivosti života 

Uk. Balada – založena na protikladech (př. „Jsem u pramene a žízní hynu…“) jako 

celý Villonův život 

Uk. Epitaf = veršovaný nápis na hrob 

  -mnozí básníci si jej napsali sami 

Práce s čítankou 

str. 33 - uk. Balada – přečíst 

str. 34 – uk. Epitaf – přečíst a vypracovat do sešitu z Lv odpovědi na následující otázky a 

odeslat do pátku na sladkova@zsvacov.cz 

1. Z kolika slok se ukázka skládá? 

2. Jaký je zde užit rým? 

3. Které stránky svého života Villon zdůrazňuje? 

4. Které prostředí se opakovaně objevuje ve Villonových básních? (např. měšťanské, 

studentské, pracovní…) 

5. Pokus se na internetu najít epitaf nějakého spisovatele a zapiš si do sešitu – např. J. 

Wolkera… 

 

Sloh 
- Subjektivně zabarvený popis (líčení) – vyhledej si poznámky z loňského školního roku 

a zopakuj si základní informace 
  

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 8 (2. až 6. listopadu 2020) 
Milí osmáci, 

někteří z vás mi neposlali úkol, který byl zadaný přes školu online v pátek 23.10. (PS str. 11). 

Připomínám, že odevzdávání úkolů je povinné!  

Čekají nás dvě videokonference (úterý a pátek), proto prosím pečlivě čtěte, co si máte na kdy 

připravit. 

Na úterní videokonferenci si připravte pracovní sešit, kde byste měli mít hotové str. 10, 11 a 

učebnici str.13, kde zkontrolujeme cv. 5-7. Dále vypracujte cvičení na Present simple x Present 

continuous. 

Present simple and Present continuous 

1) Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. 

a) We can´t come now. We …………………………. our homework. (do) 

b) I always ............................ to the sports cenre on Saturdays. (go) 

c) „Where´s Jack?“ „He .......................... television“ (watch) 

d) What ......................you ........................... in History at the moment? (study) 

e) I .................... to school in the winter. (not walk) 

f) My Mum usually ................... to work by bus. (go) 

 

Na páteční videokonferenci si připravte pracovní sešit a v učebnici vypracujte: 

Učebnice str. 15/cv.3 – poslech (na stránkách školy) do školního sešitu 

Učebnice str. 15/cv.4 – znovu poslech ze cv.3 – doplňte věty a zapište je do školního sešitu 

Učebnice str.15/cv.6 – do školního sešitu doplňte tabulku o další 2 sporty 

→tato cv.3, 4, 6 zkontrolujeme v pátek 6.11. při videokonferenci 

 

Další domácí příprava: 

Pracovní sešit str. 12/cv. 3 

Pracovní sešit str. 13/cv. 4 

Opakujte slovíčka Unit 1 

  



Německý jazyk 8 (2. až 6. listopadu 2020) 
  EINHEIT 1  

Někteří mi ještě neposlali domácí přípravu zadanou před podzimními prázdninami! 

Připomínám, že odevzdávání úkolů je povinné! Prosím napravte to! Děkuji! 

Videokonference v pondělí 2. 11. od 9:00 

Procvičujeme předložky se 3. a 4. pádem. 

● do školního sešitu 

- opiš si tato spojení a přelož, pokus se tento úkol splnit do videokonference, kde společně 

zkontrolujeme 

1. na stole     6. na zdi 

2. pod židlí     7. nad domem 

3. v obýváku     8. před školou 

4. v kuchyni     9. za kinem 

5. vedle ložnice    10. v garáži 
 

● pracovní sešit 

str. 12/ cv. 7 – Co děláš? Piš věty! 

př. In der Küche koche ich. (V kuchyni vařím.)  

                                           sloveso je na druhém místě, pak následuje podmět 

str. 12/ cv. 8 – Poslouchej a kresli (případně piš) podle instrukcí do domu,                                           

kde se co nachází. 

 

● Mnoho z vás ještě neprocvičovalo toto online cvičení. Napravte to prosím! 

 https://learningapps.org/watch?v=py3gvw01k20  (procvičuješ předložky se 3. a 4. pádem) 

 

● průběžně se uč slovíčka 1. okruhu – využij bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS 

 

● do pátku 6. 11. vyplň 10 bodový online kvíz – bude hodnocen, známka se objeví na  

Škole online 

10 – 9 (známka 1); 8 – 7 (2); 6 – 5 (3); 4 – 3 (4); 2 body a méně (5) 

https://forms.gle/kWm8pDPH9CYjt75f9 

  

https://learningapps.org/watch?v=py3gvw01k20
https://forms.gle/kWm8pDPH9CYjt75f9


Chemie 8 (2. až 6. listopadu 2020) 

Vzduch 

Pomocí učebnice (str. 22 až 24) vypracuj online test:  

https://forms.gle/pApTf4Ag4CXdHVus8  

V testu se objevují nové prvky: vzácné plyny – jsou v posledním (pravém) sloupečku 

periodické tabulky  

Ne – neon 

Ar – argon 

Kr – krypton 

Xe – xenon 

Rn – radon 

Videokonference (ve středu):   

 Připravte si sešit a učebnici. 

Zopakujeme si a ujasníme informace, které o vzduchu zjistíte. 

 

 

 

 

Přírodopis 8 (2. až 6. listopadu 2020) 

Lidská kostra 

Podle učebnice (str. 25 až 30) – vypracuj: PS str. 8 / cv. 8 až 10 

      PS str. 9 / cv. 11 až 14 

kontrola proběhne při videokonferenci ve středu 

  

https://forms.gle/pApTf4Ag4CXdHVus8


Fyzika 8 (2. až 6. listopadu 2020) 
- učebnice: str. 28-29: Čočky, str. 30-35: Zobrazení spojkou a rozptylkou – přečíst; poznámky 

přepsat do sešitu fyziky: 

Čočky 

Čočka = optický prvek, ohraničený nejčastěji dvěma kulovými plochami, který se používá ke 

změně šíření světla 

- čočky můžeme podle jejich vlastností a tvaru rozdělit do dvou skupin: 

1) spojky: světelné paprsky spojují (rovnoběžné paprsky se po průchodu spojkou sbíhají) 

2) rozptylky: světelné paprsky rozptylují (rovnoběžné paprsky se po průchodu rozptylkou 

rozbíhají) 

 

 

Úkol: Doplň text z nabídky slov. Řešení mi pošli! (krbkova@zsvacov.cz) 

 

  

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Dějepis 8 (2. až 6. listopadu 2020) 

Vznik Velké Británie 

- roku 1707 (za vlády královny Anny) 

- spojením Anglického a Skotského parlamentu 

- vznikla KONSTITUČNÍ MONARCHIE s principy PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE 

zjisti, co oba zvýrazněné pojmy znamenají – pošli mi svá vysvětlení   

Vznik USA     Učebnice str. 19 až 23 

Odkaz na video, které vysvětluje některé okolnosti vzniku USA: https://youtu.be/vatlvj8CekA  

Do textu doplň vhodná slova a doplněný text si nalep nebo přepiš do sešitu:  

- kontrola proběhne při videokonferenci (ve středu) 

Hlavními soupeři Anglie v boji o kolonie byly: Š_______________, N______________ a F___________. 

Anglie tyto státy postupně _______________ a vytlačila je z kolonií v A_____________ a I_____________.  

Anglie díky svým koloniím rychle ___________________. Kolonie byly významným zdrojem 

nerostných _____________ a zemědělských ________________. 

V Severní Americe byl na rozdíl od Evropy dostatek volné zemědělské _________________. Noví 

osadníci si nepřipouštěli, že ji berou domorodým _________________. 

V severních koloniích vznikaly jen menší farmy a mnoho lidí se zde věnovalo _____________, 

což Velká Británie _____________, protože do Ameriky chtěla draze vyvážet své _______________. 

V jižních koloniích bylo teplé ____________, které je velmi vhodné pro _____________. Začaly zde 

vznikat obrovské _________________. Pěstovaly se zde plodiny určené k vývozu do Evropy: 

t______________, b_____________, k__________ nebo c_____________ t_____________. Na práci na plantážích 

se dováželi _______________ z A_______________. 

Vztahy mezi Velkou Británií a severoamerickými koloniemi se postupně _________________. 

Británie bránila rozvoji řemesel a ______________, na některé výrobky bylo zavedeno dovozní 

c__________, což je zdražovalo. Kolonie se chtěli od Británie _________________, což vedlo  

k ________________ mezi osadníky a britskou armádou. 

4. ____________ 1776 došlo k přijetí Prohlášení o n__________________ amerických osad. Velká 

Británie ____________ nezávislost až o 7 let později. Nová Americká ú_____________ byla přijata 

roku 1787 a prvním _________________ USA byl zvolen George Washington.  

https://youtu.be/vatlvj8CekA


Zeměpis 8 (2. až 6. listopadu 2020) 
Milí osmáci,  

posílám Vám další porci učení ze zeměpisu. Začínáme prvním regionem 

Evropy a tím je ZÁPADNÍ EVROPA.  

Pondělí 2.11.2020 

Přepiš si do sešitu nebo vytiskni. Součástí výuky na tento týden je i pracovní 

list. Ten si vytiskněte a doplňte. Pokud si nemůžete pracovní list vytisknout, 

můžete si ho vyzvednout ve škole v pondělí od 11.30 do 13.00 hodin nebo ve 

středu od 11.30 do 13.00 hodin 

Velká Británie 

Hl.město : …………………………….(najdi na internetu) 

Království : Alžběta II 

Počet obyv.: ……………………………..(najdi na internetu) 

Obyvatelstvo : Angličané a Skotové – většinou žijí ve městech 

Ostrovní stát – Commonwealth (najdi si na internetu co to znamená) 

Tvořen 4 historickými zeměmi (Skotsko, Anglie, Wales, Severní Irsko) 

Náboženství : katolíci x protestanti 

Města : ………………………………………. 

               ……………………………………… 

               ……………………………………… 

               ………………………………………(napiš 4 města) 

Povrch : členitost pobřeží je velká 

- Jih : nížiny 

- nejvyšší hora : Ben Nevis 1344 m.n.m. 

Vodstvo : jezera – Skotsko – ledovcového původu (Loch Ness) 

- řeky : vodnaté – dostatek srážek 

- nejznámější – Temže 

Podnebí : mírné, sníh v zimě pouze ve Skotsku 

- silný vliv oceánu 

Hospodářství : bankovnictví – Londýnské „City“ 

 Průmysl : Těžba ropy a zemního plynu (severní moře) 

- strojírenství(automobilový), textilní, chemický 

- námořní doprava 

Zemědělství : málo příznivé podmínky 

         chov : skot a ovce – zpracovávání vlny 

 



Zajímavosti : Letní olympijské hry 2012 (Londýn) 

- Wimbledon 

- Greenwich – nultý poledník 

- Isaac Newton- fyzik 

- Excalibur – Artuš 

- Eurotunel (kanál La Manche) 

- University – Cambridge, Oxford 

- letiště Hethrow 

- William Shhakespeare 

- Jaguar, Aston Martin, Rolls Royce, Bentley 

- The Beatles 

- Skotská whisky 

- Double decker 

- fotbal 

Irsko 

- republika, člen EU 

- hlavní město: …………………………….(najdi na internetu) 

- hospodářství:  

▪ - v 90. letech nejrychlejší vývoj ze všech zemí EU 

▪ - významný je potravinářský  průmysl (maso, pivo, whisky)  

- elektrotechnika 

- zpracování vlny 

▪ - v zemědělství: zaměření na chov skotu a ovcí 

- zajímavosti:  

▪ - v Irsku žije méně Irů než v  zahraničí 

▪ - v Irsku nažijí hadi 

▪ - Sv. Patrick (čtyřlístek) – najdi si na internetu, co znamená oslava 

Svatého Patrika 

Francie  

- republika, člen EU, člen G7 

- počet obyv: ……………………………..(najdi na internetu) 

- hlavní město: ………………………………(najdi na internetu) 

- historie: - je to jedna z prvních republik 

- Francie kolonizovala především Afriku a sever Ameriky 

- významná města: - Paříž, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes 

- hospodářství: - významná je těžba: železné rudy, bauxitu a uranu 

- je to jedna z hospodářsky nejsilnějších zemí 

- průmysl: dominuje strojírenství (Renault, Citroen, 

o Peugeot, Airbus) a petrochemie (Michelin) 

- důležitá je též výroba kosmetiky a textilu 



- potravinářství (výroba sýrů a vín (Champagne) 

- v zemědělství: pěstuje se vinná réva, pšenice, kukuřice,  

o cukrová řepa, chová se především skot a prasata 

- významný je cestovní ruch (Paříž, Alpy) 

 

Středa 4.11.2020 

Přepiš si do sešitu nebo vytiskni. Součástí výuky na tento týden je i pracovní 

list. Ten si vytiskněte a doplňte. Pokud si nemůžete pracovní list vytisknout, 

můžete si ho vyzvednout ve škole v pondělí od 11.30 do 13.00 hodin nebo ve 

středu od 11.30 do 13.00 hodin 

Francie  

- republika, člen EU, člen G7 

- počet obyv: ……………………………..(najdi na internetu) 

- hlavní město: ………………………………(najdi na internetu) 

- historie: - je to jedna z prvních republik 

- Francie kolonizovala především Afriku a sever Ameriky 

- významná města: - Paříž, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nantes 

- hospodářství: - významná je těžba: železné rudy, bauxitu a uranu 

- je to jedna z hospodářsky nejsilnějších zemí 

- průmysl: dominuje strojírenství (Renault, Citroen, 

o Peugeot, Airbus) a petrochemie (Michelin) 

- důležitá je též výroba kosmetiky a textilu 

- potravinářství (výroba sýrů a vín (Champagne) 

- v zemědělství: pěstuje se vinná réva, pšenice, kukuřice,  

o cukrová řepa, chová se především skot a prasata 

- významný je cestovní ruch (Paříž, Alpy) 

 

 

STÁTY BENELUXU    

(BELGIE       +        NIZOZEMÍ        +        LUCEMBURSKO) 

                     (angl. NETHERLANDS)    (angl. LUXEMBOURG) 

Belgie 

Hl.město: ……………………….. (najdi na internetu) 

Počet obyv. : ………………………….. (najdi na internetu) 

konstituční monarchie – Filip Belgický 

Poloha : přímořský stát (Severní moře), sousedí s Německem, Francií, Nizozemím a 

Lucemburskem 



Obyvatelstvo : Vlámové x Valoni 

Povrch : Pohoří Ardeny, řeka Mása 

Průmysl : hutnictví, strojírenství, výroba léků, brusírny diamantů (Antverpy), textilní (krajky) 

Zemědělství : obilí, cukrovka, zelinářství a sadovnictví, chov skotu 

 

Zajímavosti :  

- Atomium (najdi si na internetu) 

- sídlo EU 

- belgické pralinky 

- čurající chlapeček 

- Belgická krajka 

- Brusírny diamantů 

- bruselský dort 

Nizozemsko 

- nejhustěji osídlená země v Evropě 

- monarchie, člen EU 

- hlavní město: …………………………..(najdi na internetu) 

- počet obyv.: ………………………………(najdi na internetu) 

- významná města:  - Eindhoven, Rotterdam – největší přístav Evropy 

▪ Haag (mezinárodní soud) 

- hospodářství:  

- výroba elektroniky (Philips) 

- výroba sýrů 

- pěstování květin (tulipány)  

▪ a zeleniny 

- zajímavosti:  

▪ - část území je pod úrovní hladiny moře (výstavba velkých hrází) 

▪ - J.A.Komenský (Naarden) 

 

LUCEMBURSKO 

 

Hl.město :……………………………….(najdi na internetu) 

počet obyv. : ………………………………(najdi na internetu) 

velkovévodství 

Poloha : vnitrozemský stát, sousedí s Belgií, Německem, Francií 

Povrch : hornatý, kopcovitá krajina, Ardeny, řeka Mosela 

Průmysl : hutnictví, strojírenství (málo nerostných surovin), výroba oceli 

Zemědělství : vinařství, obilí, ovocnářství, chov skotu a ovcí 

Ekonomika : 80% obyvatelstva pracuje ve službách bankovnictví (téměř 200 bank) 

Schengen – město – dohoda o pohytu lidí na hranicích EU 



Zajímavosti : bankovnictví 

▪ Jan Lucemburský 

▪ památky 

▪ vinařství 

 

Pracovní list na týden od 2.11. do 8.11.2020 

Pracovní list si vytiskni a vyplň nebo vyzvedni ve škole (kontrola bude 

provedena po návratu do školy a bude oznámkována!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


