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Určitě jste minule pochopili, že si máte přečíst kapitolu o 

louce a máte zahrnout i pastvinu a step.  

A také jste si všimli, že poslední věta úkolu (ohledně otázek 

na straně 27) mi zůstala z minulého úkolu. Omlouvám se. 

Vždy platí, že se snažíte odpovídat na otázky z dané 

kapitoly. Aspoň si je pročtěte a zjistěte, zda byste byli 

schopni na ně z poloviny odpovědět.  

 

Super. A jdeme do finále!!!  

Ještě ale jedna dobrá zpráva, poskytovatel online učebnice 

nám prodlužuje licenci do 30.9. JUPÍ.  

 

Kapitola o člověkem ovlivněných suchozemských 

ekosystémech nám začíná částí:  

 

POLE - od stran 46 -  47 (online učebnice 46-47) 

PARKY – od strany 54 (online učebnice 54) 

LIDSKÁ OBYDLÍ – strana 57 (i v online učeb.)– viděli jste 

dokument „Havěť kolem nás, tudíž není nutno studovat do 

detailu. Stačí si prohlédnout obrázek s popisky.  

CIZOKRAJNÉ SUCHOZEMSKÉ EKOSYSTÉMY – jste měli nebo 

budete mít v zeměpise, takže je přeskočíme a přesuneme k: 

VODNÍM EKOSYSTÉMŮM  – na stranách 66-84 (od strany 64-

75) 
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A poslední nás čekají nepříjemní: PARAZITÉ – strany 85-86 (V 

online knize máte parazity již dříve, na stranách 62-63) 

 

 Byli jste poučeni, že máte vždy napsat název kapitoly a pak 

zapsat shrnutí na konci každé kapitoly. ALE, tentokrát mi 

bude stačit, když si opravdu poctivě kapitoly pročtete a 

zkusíte odpovědět na otázky. Jde o nějakých 32 stran 

(vynecháváme cizokrajné suchozemské systémy – 3 strany, a 

také 5 strany lidských obydlí).  

To se dá přečíst za týden, když si pěkně rozdělíte na části, 

nebo si necháte vtipně přečíst v online knize a u toho 

můžete třeba počítat příklady, nebo uklízet.  

 

Tedy jde jen o četbu, ne o zápis.  

Jak si ovšem zkontroluji, že jste učebnici aspoň otevřeli? Na 

Google Classroom uděláme malý kvíz na zopakování všech 

ekosystémů  Ale až od středy 17.6., aby bylo dost času na 

přečtení.  

 

Děkuji vám za práci a vězte, že toto je poslední zadání práce 

do přírodopisu, které vám v tomto školním roce posílám.  


