
Matematika 

 
Cvičení: opakování str. 220-223 



Fyzika (pro zájemce) 

Sluneční soustava – Keplerovy zákony 
1. Planety se pohybují po elipsách jen málo odlišných od kružnice, v jejichž společném ohnisku je slunce. 
2. Čím blíže je planeta ke slunci, tím rychleji se pohybuje. 
    Planety se v přísluní pohybují nejrychleji, v odsluní zase nejpomaleji. 
    Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké. 

 
3. Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich hlavních poloos 
    (středních vzdáleností těchto planet od Slunce). 
    Je to vztah mezi vzdáleností planety od Slunce a dobou jejího oběhu. a3 = T2 Vzdálenost obíhání a doba oběhu 
    planety kolem slunce na sobě závisí. 
  
 

Planeta Čas oběhu Střední vzdálenost od Slunce 

Merkur 0,240 847 let 0,387 098-9 AU 

Venuše 0,615 198 let 0,723 332 AU 

Země 1 rok 1 AU 

Mars 1,880 834 let 1,523 662 AU 

Jupiter 11,869 807 let 5,203 363 AU 

Saturn 29,453 712 let 9,537 070 AU 

Uran 84,076 157 let 19,191 264 AU 

Neptun 164,794 790 let 30,058 963 AU 

Zeměpis  
Člověk a přírodní katastrofy (str. 114-115) 

 Vítr 
Mezi přírodní katastrofy patří i vítr. Nejničivější jsou tropické cyklony, které bývají doprovázeny vydatnými srážkami. 
Výrazy cyklona, hurikán, tajfun jsou názvy pro jeden klimatický jev. 
Doporučuji prostudovat materiál na stránkách ČHMU výskyt tornád na našem území.  http: //www.chmi.cz/   
  
 Invaze živočichů 
Přemnožení některých živých organismů např. saranče. 
Dokáže zlikvidovat veškerou vegetaci. 
 
 Otázky a úkoly 
Údolní niva je dno říčního údolí, které je zaplavováno velkými vodami. 
povodeň, záplava, zátopa 
povodeň k danému vodnímu toku 
zátopa – trvalé zatopení vody 
Živočichové, kteří mohou způsobit škody: mandelinka bramborová, lýkožrout smrkový, bekyně mniška, hraboš polní. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Perih%C3%A9lium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Af%C3%A9lium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obsah
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plocha
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
https://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1e_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(planeta)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neptun_(planeta)


Český jazyk 

PS str. 40/6 Doplnit a zaslat mailem zpět do 31. 5. 
 
Test Alf – Prověrka pravopisu! Zadání pouze 3 dny 28. 5. – 30.5. 
 
Sloh – Proslov dle zadání z minulého týdne! Zaslat nejpozději do 6. 6. 
 
Literární výchova  
Zhlédnout český film – adaptaci současného literárního díla a zapsat do čtenářského deníku. 
(např.: Viewegh, Šabata, Páral, Svěrák, Jirotka)  
  

Německý jazyk (p. u. Beránková) 

1. Zapsat slovíčka Lekce 6 a učit se je. 
2. Text str. 113 Gitti kommt mit dem Zug 
3. Odpovědi: 
a) Spricht Gitti nur Deutsch? 
b) Wo ist Gitti ? 
c) Was fragt Gitti? 
d) Fahren sie mit der Strassenbahn? 
e) Was ist das dort? 

 
Německý jazyk (p. u. Zimmermannová) 

Pracovní list zadaný v Google Classroom, téma: rozhovory, představení se, časování sloves. 

 

Přírodopis (pro zájemce) 

Alf – průběžně zadávané testy – opakování Lidské tělo. 

Anglický jazyk (p. u. Pulcová; pro zájemce) 

 
A) Podívejte se na video s rodilými mluvčími a pokuste se zjistit, jakých typických chyb se dopouštějí  
Češi, když mluví anglicky ☺ https://www.youtube.com/watch?v=s2tDgAw83_U 
 
B) Na Alfovi opakujte a procvičujte. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2tDgAw83_U

