
Matematika (11. 5. – 15. 5.) 

 
 

 



 
Cvičení: str. 191-195 

 
Fyzika 
Sluneční soustava – Slunce 
Je hvězda stará zhruba 4,6 miliardy let tak jako sluneční soustava. 
Je to hvězda střední velikosti řadí se mezi tzv. žluté trpaslíky. 
Energii uvolňuje syntézou jader vodíku na jádra hélia – termonukleární reakce. 
Na povrchu má přibližně 6000 ᵒC. 
Teplota jádra 15 700 000 ᵒC. 
Fotosféra je viditelná vrstva při pozorování slunce. 
Granulace jsou světlé skvrnky ohraničené tmavším okrajem ve fotosféře. 
Protuberace jsou vyvrhované proudy plazmatu do svého blízkého okolí. 
Sluneční erupce jsou vyvrhované proudy plazmatu až na blízké planety. 
 Důsledkem jsou magnetické bouře nebo polární záře. 
Sluneční skvrny jsou tmavé skvrny na povrchu s nižší teplotou a silnějším magnetickým polem. 
 

   

 
Přírodopis 
Pro zájemce: 
V Alfovi – průběžně zadávané testy – opakování Lidské tělo. 
Prostudovat prezentaci téma: Mutace – zaslaná na e-maily žáků. 
 
 

 
 



Zeměpis 

O změnách klimatu a přírodních katastrofách 
Ozonová vrstva je v současné době narušena působením tzv. freonů. Na zemský povrch tak ve větší míře proniká 
ultrafialové záření, které ohrožuje zdraví člověka i ostatních živých organismů.  
 
PŘÍRODNÍ  KATASTROFY 
 
PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NAZÝVÁME PŘÍRODNÍ PROCES, KTERÝ PROBÍHÁ NATOLIK RYCHLE, A INTENZIVNĚ, ŽE PŮSOBÍ 
ZTRÁTY NA LIDSKÝCH ŽIVOTECH I MATERIÁLNÍ ŠKODY. 
Mezi přírodní KATASTROFY patří např. povodně, extrémní sucha, lesní požáry, zemětřesení, sopečná činnost, tsunami, 
tropické cyklony, invaze živočichů. 
Lidé přírodním katastrofám nezabrání, ale pokud s nimi počítá, může zmírnit jejich následky. 
 
Stoletá voda, sucho, eroze, tajfuny atd. 
 
Množství ozonu v atmosféře je vyjadřováno v tzv. Dobsonových jednotkách /DU/. 
Stratosférický a troposférický ozon, fotochemický smog… vyhledej na internetu, co to znamená. 
 
Otázky a úkoly na str. 110 – opakuj…zpětná vazba!! 
 

Český jazyk 
1.Hodina 
Učebnice Pravopis str. 82 / cv. 14, 15 zaslat mailem do 17.5.!!! 
2.Hodina 
Učebnice str. 87 – přečíst tabulku vypsat latinské názvy – samohlásek, souhlásek, vypsat slabika otevřená – zavřená do 
škol. seš. 
Sloh 
Životopis 
a) Učebnice str.131/ přečíst úvodní text – jedná se o životopis umělecký, podrobný, souvislý 
b) dle tabulky připrav životopis strukturovaný (vyhledej ještě návod na netu) 
zaměřený k žádosti o studijní pobyt v cizině, nebo k žádosti o letní brigádu 
odeslat mailem do 17.5.!!!!! 
Literární výchova 
 
Čítanka str. 138-139 – přečíst ukázku 

a) Vypsat do lit. seš. odpovědi: 
1. Hlavní postava – charakteristika 
2. Období, kdy se odehrává děj. 
3. Stručně popiš, kdo vládl, jak se žilo. 
4. Vysvětli, co znamená Hrdý Budžes 
5. Vlastní názor na text, dobu 
6. Doporučení pro středoškoláky – zhlédnout inscenaci Hrdý Budžes!!!! 
 
 

Německý jazyk (p. u. Beránková) 

1)trénovat testy Alf !!!, opakovat slovní zásobu 1.- 5. lekce!!! 
2)PS. Str. 35/ cv. 13 
3) PS. Str.35/ cv.14 – překlad zaslat mailem do 17.5.!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•52/2 
1) 
2 – is produced 
3 – is destroyed 
4 – are killed 
5 – are driven out 
 
2)  
7 – will be found 
8 – will be sent 
9 – will be mined 
10 – will be transported 
11 – will be done 
 
3)  
13 – have been knocked down 
14 – has been removed 
15 – has been created 
16 – have been planted 
 
4) 
18 – was covered 
19 – was not seen 
20 – were cleared 
21 – were found 
22 – were driven out  
23 – wasn´t destroyed 
 
B) Pro zájemce: opakování Unit 5 + procvičování/opakování na Alfovi. 

 
 


