
Matematika 

 

 



 
Cvičení: str. 228-232 

 
Fyzika (pro zájemce) 

Souhvězdí 
Souhvězdí jsou výrazná seskupení hvězd na noční obloze. Pro astronomii nemají prakticky žádný význam. 
Lidé jim od pradávna dávají různé významy a zabývají se jejich vlivem na lidskou povahu podle data narození – zvěrokruh.  
Tímto se zabývá Astrologie nikoli Astronomie. 

 
Není nijak exaktně prokázán jakýkoli vliv hvězd na člověka ve smyslu povahovém nebo štěstí či neštěstí – horoskop. 
 
Na jižní polokouli mají jiná souhvězdí než my na severní polokouli např. Jižní kříž, Mečoun, Jižní koruna… 

 



Český jazyk 
Učivo je dokončeno, doufám, že žáci, kteří poctivě pracovali, zvládli přijímačky co nejlépe, a mají konečně padla. 😊 
Test Alf – č j význam slov do 13. 6. 
Test Alf – literární pojmy do 12. 6. 
 

Německý jazyk (p. u. Beránková)  
Test Alf – pexeso oblečení do 14. 6. 
Test Alf – pexeso byt do 14. 6. 
 

Přírodopis (pro zájemce) 

Alf – průběžně zadávané testy – opakování Lidské tělo. 
 

Anglický jazyk (p. u. Burdová) 

V Alfovi máte testy, které bych prosila vyplnit. Můžete si je spouštět vícekrát. 
 

Zeměpis  

 
Hlavní úkoly soudobé české geografie str. 122-123 
Jedním z významných úkolů české geografie je regionální plánování a strategie rozvoje. 
Územní plány a strategie rozvoje jsou základními dokumenty rozvoje území. Územní plán rozhoduje po dohodě se 
zúčastněnými stranami o způsobu využití pozemků. Strategický plán předkládá program socioekonomického rozvoje 
regionu nebo města. Na rozvoj venkovských obcí jsou zaměřeny programy obnovy vesnice. 
 
Index šťastné planety /Happy Planet Index – HPI/ je zajímavý indikátor, který se pokouší měřit kvalitu života.  
http://www.happyplanetindex.org/index.htm/ 
 
Synoptická mapa zobrazuje různé meteorologické prvky, zaznamenává frontální systémy…  
http://www.in-počasí.eu/synoptické mapy/ 
 
Ekologická stopa – uměle vytvořená jednotka, kolik čtverečných metrů potřebuje člověk k dané činnosti 
 
Globální měřítko – měřítko celosvětové 
http://www.hraozemi.cz/ekostopa/ 
http://www.happyplanetindex.org/index.htm/ 
 
Opakování: Otázky a úkoly na str. 123 
 
Opakování: Význam a využití geografie 
 
1. Orientace v krajině byla od pradávna důležitá. Podle čeho se orientoval pravěký člověk? Jak postupoval při tvorbě 

plánku okolí? 
 
2. Vaše rodina se rozhodla postavit dům. Které faktory asi ovlivní výběr lokality? Které další úřady musíte navštívit před 

zahájením stavby? Kdo uděluje stavební povolení? 
 
3. Na adrese www.mapy.cz vyhledejte dálkový snímek své obce a snažte se získat co nejvíce informací. 
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