
ZEMĚPIS – 8. třída       
                                     

týden od 18. 5. do 24. 5. 2020

Zdravím všechny osmáky! 

Věřím, že v této nelehké době se snažíte zvládat všechny úkoly dle svých možností a už máte zažitý

nějaký systém, kterým vám byly zadávány hlavně poznámky a úkoly na procvičování a ten vám 

nebudu měnit. Jen možná častěji zadám nějakou mapku, úkoly na procvičování nebo kvíz. 

 

Minulý týden jste si opisovali nebo vytiskli a nalepili poznámky z kraje Vysočina do sešitů. 

Samozřejmě lepší je opisování poznámek, protože tím se to i učíte. Doufám, že se na to, co máte v

poznámkách podíváte i do atlasu?! Tentokrát vás ušetřím psaní poznámek, ale vrátíme se k 

opakování a hlavně procvičování jednotlivých krajů. Dnes začneme krajem Středočeským, ze 

kterého jsem vám připravila dva kvízy. Pokud si vše, co o něm máte napsáno ještě jednou projdete 

nebo přečtete v učebnici, tak věřím, že by neměl být problém zodpovědět otázky připravených 

kvízů. Odkaz na kvízy máte zde:     https://forms.gle/MoaManuMUYgYZbAt9

               https://forms.gle/NVrr6izJNVYcL76s9

Připomínám, abyste si otázky četli pozorně, nespěchali, protože pro hodnocení se započítává 

pouze první odeslání.  Použít můžete jak poznámky a učebnici, tak i atlas nebo internet. 

Nezapomeňte kvíz odeslat nejpozději do 24. 5. 2020.

Hodnocení bude následující:

20  -  17 bodů … výborně 21 – 18 bodů  ...výborně
16  – 13 bodů … chvalitebně 17 – 13 bodů  ...chvalitebně
12  -   8 bodů … dobře 12 -   8 bodů   ...dobře
 7   -   4 body … dostatečně  7  -   4 body   ...dostatečně
 3   -   0 bodů … nedostatečně  3  -   0 bodů   ...nedostatečně

V případě, že vám bude něco nejasné nebo budete mít s vypracováním úkolů nějaký problém, tak 

mi napište na adresu  matasova@zskasejovice.cz   

 !!! Pozor, je to změna oproti předchozímu e-mailu, na který jste byli zvyklí vše posílat !!! 

Děkuji za pochopení a přeji hodně úspěchů při řešení kvízů a pevné zdraví.

Jitka Matasová

https://forms.gle/MoaManuMUYgYZbAt9
https://forms.gle/NVrr6izJNVYcL76s9

