
Přírodověda 8.- 12.6. 

Přečíst článek:  

Objevování Marsu 

Voda na Marsu (2.9.2018) 

 

Mars není suchá vyprahlá planeta, jak jsme si vždy 

mysleli. NASA potvrdila, že má důkaz potvrzující 

původní hypotézu: na povrchu čtvrté planety naší 

Sluneční soustavy za určitých podmínek teče 

voda. Z údajů získaných ze satelitu Mars 

Reconnaissance Orbiter experti rozpoznali ložiska 

soli. Právě díky ní, může na chladné planetě, kde 

se teploty obvykle pohybují pod bodem mrazu, v 

řídkém vzduchu proudit voda. 

Podrobná pozorování koryt na povrchu Marsu přinesla zajímavá zjištění: v různých obdobích se tato 

oblast mění. Koncem jara se na některých místech objevují tmavé pruhy, které rostou během léta a na 

podzim mizí. Podle odborníků NASA se jedná o tekoucí vodu. Díky speciálnímu nástroji, který dokáže 

určit chemické složení materiálu, došli k závěru, že se v těchto místech vyskytují soli, které snižují bod 

mrazu. Voda tak zůstává v kapalném stavu, podobně jako na Zemi sůl na silnicích způsobuje, že sníh a 

led roztávají rychleji. Zatím ale není jasné, odkud se tekoucí voda na Marsu bere. Jednou z možností je, 

že na sebe sůl váže vodu z atmosféry. 

"Zatím jsme nebyli schopni zodpovědět otázku, zda mimo naši planetu existuje ve vesmíru život. Nyní 

můžeme sledovat nově objevenou vodní stopu. Voda je znamením života. Dá se tedy předpokládat, že 

pod povrchem existuje život v mikrobiálním stavu," uvedl specialista NASA na výzkum planet Jim 

Green. Dosud NASA podrobně prozkoumala pouze 3 % Rudé planety. Nyní plánuje najít více takových 

míst, kde by se mohly nacházet další slané proudy. 

 

Sonda Opportunity (14.2.2019) 

 

Americký národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) 

ukončil misi sondy Opportunity. Vozítko, které mělo na 

povrchu Marsu podle původních plánů fungovat jen 90 

dní, nakonec v nehostinných podmínkách vydrželo téměř 

15 let. Podařilo se mu například definitivně potvrdit, že 

na rudé planetě v minulosti byla voda. Během 15 let pak 

sonda shromáždila další důkazy, obrovské množství 

vědeckých dat a na čtvrt milionu snímků svého okolí. 

Dohromady urazila přes 45 kilometrů a drží tak rekord mezi všemi sondami, které jezdily po povrchu 

jiných vesmírných těles. Opportunity se odmlčela loni v létě, když celý Mars zasáhla obří prachová 

bouře. Kontakt už se vědcům nepodařilo obnovit a po více než půl roce marných pokusů NASA misi 

definitivně ukončila. 



Přímo na povrchu rudé planety ale ve výzkumu dál pokračují další dvě americké sondy Curiosity a 

InSight. Už za dva roky by se k nim měla připojit tři nová vozítka, která mají zkoumat jeho povrch. 

Kromě Američanů chystá svou sondu také Evropská kosmická agentura ve spolupráci s Ruskem a Čína. 

Celé články dostupné z: 

https://www.national-geographic.cz/clanky/prelomovy-objev-nasa-vedci-zjistili-ze-na-marsu-tece-

reka-voda-znamena-zivot-20180902.html 

https://liberec.rozhlas.cz/nasa-ukoncila-misi-sondy-na-marsu-ktera-definitivne-potvrdila-ze-na-rude-

planete-7761847 

Video: 

https://www.televizeseznam.cz/video/universum/novy-objev-na-marsu-co-skryva-atmosfera-

naseho-souseda-64031981 

Český jazyk 

1) Protože máme již všechno za tento školní rok probrané, budeme se věnovat procvičování 

probraného učiva na internetu. Na každou vyučovací hodinu vám připravím odkaz na stránky, 

kde si můžete procvičovat. 

2) Vyplněné pracovní sešity odevzdáte ve škole. Můžete je hodit do krabice před školou do 16.6. 

Mluvnice 1. vyučovací hodina 

Doplňování ě, ně: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4946 

Mluvnice 2. vyučovací hodina 

Druhy číslovek: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4962 

Mluvnice 3. vyučovací hodina 

Druhy přídavných jmen: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4070 

Mluvnice 4. vyučovací hodina 

Druhy přídavných jmen: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4975 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Emotikony: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4074 

Čtení 

Odevzdání čtenářského deníku mailem do 14.6. 
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Matematika 

 
 
 
 
 



Výklad: Části celku 
 
Části celků vyjadřujeme pomocí zlomků nebo desetinnými čísly. 
S desetinnými čísly budete pracovat v šesté třídě. 
Zatím si zapíšeme pouze základní vztahy pro dělení na čtvrtiny. 
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Když trochu předběhneme, můžeme si říci, že zlomek se na desetinné číslo převádí dělením. 
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Cvičení: str. 26–28 
 
Informatika - 8.6. 

Na tento týden vám zadám krátkou práci, která ověří vaše znalosti v oblasti excelu. Sestrojte v Excelu 

repliku vašeho rozvrhu za pomocí tabulky, vaše výtvory mi posílejte do neděle 14.6. na adresu 

ucitelinformatikyzsdp@gmail.com                  

Ti z vás, kteří Excel nevlastní, můžete použít jeho internetovou napodobeninu, která se nepatrně liší, 

odkaz zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WKqz7N5nJ7YlZg6tY2eSs46lAcRlDLEh1Yv-

P_Ei8kM/edit#gid=0               

Samozřejmě chápu, že ne všem se práce povede, protože jsme neměli možnost vědomosti z videí 

trénovat v praxi, přesto se o to alespoň pokuste.       

Při vytváření se můžete inspirovat tímto obrázkem
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Vlastivěda 

- Při hodině na Zoom dokončíme společně pracovní  sešity.  

- Historie str. 26,27,28 

- Z – od str. 43 

- 5. TŘÍDA 8. – 12.6. p. uč. Pulcová 
-  
- A) KONTROLA A OPRAVA 
- •31/7 

a) his 
- b) their 
- c) her 
- d) your 
- e) our 
- f) my 
- •31/8 

b) It is Tom and Dave´s computer. 
- c) It is Jack´s bike. 
- d) It is Mrs. Goody´ s book. 
- e) It is Mr. Smith´s dog. 
- f) It is Kitty´s mouse. 
- •31/9 
- She – her. 
- His. 
- They – their. 
- He – his.  
- •38/6 

a) her 
- b) him 
- c) them 
- d) us 
- e) you 
- f) me 
- g) it 
- h) you, me 
- •39/7 

1) him 
- 2) us 
- 3) me 
- 4) you 
- 5) it 
- 6) her 
- 7) you 
- 8) them 
- •39/8 
- 1) - c) 
- 2) – b) 
- 3) – a) 
- 4) – b) 
-  



- B) 
• Pokračujeme v Unit 4, tentokrát se budeme věnovat předložkám a vazbě there is/are. 

- • Prostudujte gramatiku v pracovním sešitě na str. 34 – modrý rámeček + text vpravo od 
něj. 

- • Potom vypracujte cvičení v pracovním sešitě str.34/5, str. 35/6 
-  
- C) Procvičujte na ALFovi. 

 

ANGLIČTINA   5. tř p. uč. Burdová 

Začínáme  Lekci  5. Nebudu  učivo  rozpracovávat  po dnech, ale na  týden. 

Slovní  zásoba  CLOTHES 

1/PS  str. 72 -  vypsat  slovíčka  do  slovníčku 

2/ učebnice  str. 90 cv.1 

V tabulce  máš  slovní  zásobu  -  Clothes 

3/ Do  velkého  sešitu  si  vypracuješ  cv. 3 

a/ What  do  you  wear  to  school ? 

I  usually  wear……………………………………………….. to  school. 

I  sometimes  wear…………………………………………..to  school. 

What  do  you  wear  to  the  theatre ? 

I  usually  wear……………………………..to  the  theatre. 

I  often   wear………………………………..to  the  theatre. 

What  do  you  wear  at  home? 

I  often  wear ……………………………at  home. 

I  always  wear ……………………………at  home. 

b/ What  do  you  wear in spring? 

I  sometimes  wear …………………………in  spring. 

I  usually  wear ……………………………………………..in  spring. 

What  do  you  wear  in  summer? 

Napíšeš 2 věty  s použitím  slov   ALWAYS  = vždy, OFTEN  =  často, SOMETIMES  =  někdy, 

USUALLY  =  obvykle 

Vybereš  si , které  chceš. 

Tímto  systémem  budeš  tvořit  otázku  na  autumn  a winter.+ 2  odpovědi 

 



c/  What  do  you  put  into  your  suitcase  on  the  summer  holidays? 

A  zase 2  věty. 

Tímto  cvičením  si  natrénuješ  otázku, slovosled  věty, dále  příslovce  četnosti , roční  

období  a  hlavně  názvy  oblečení. 

4/  PS  str. 50  Modrá  tabulka 

Tu  si  opíšeš  do  velkého  sešitu a  budeš  mít  nadpis 

PRESENT  CONTINUOUS  =  Přítomný  čas  průběhový 

5/ Pečlivě  si  přečteš  co  je  pod  tabulkou 

PS  str.  48  cv.1,2 

PS  str. 50  cv. 4 

PS  str. 51 cv.5 

VZKAZ   žákům  a  rodičům 

Od  úterý  budu ve  škole  ,  test  můžete  donést  také  do  školy. 

Někteří  žáci  mají  PS  1.  díl  u  mě  ve  škole  ,  opravený. 

UČEBNICE  SE  VRACÍ  NA  KONCI  ŠKOLNÍHO  ROKU  , byla  pouze  zapůjčena  školou. 

VŠEM  DĚTEM  přeji , aby  byly  úspěšné  u  přijímacích  zkoušek. 

 

  

 
 

 


