
Matematika 

 
 



 
Cvičení str. 224–227 
 

Přírodopis (pro zájemce) 

Alf – průběžně zadávané testy – opakování Lidské tělo. 
 

Anglický jazyk (p. u. Pulcová) 

Procvičujte na ALFovi. 
Těm, kteří jdou k přijímacím zkouškám, DRŽÍM MOC PALCE! Určitě to dáte ☺ 
HAPPY INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY!! ☺ 
 
 
 



Fyzika (pro zájemce) 

Planety Sluneční soustavy 

 
Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava 

 
Zeměpis 
Biodiverzita – rozmanitost živé přírody (str. 116) 

Biodiverzita – rozmanitost živé přírody bývá nejčastěji vyjadřována jako počet druhů, které obývají určité území. Druhová 

rozmanitost jednotlivých území se liší a závisí na mnoha okolnostech. Nejvíce druhů najdeme v tropických deštných 

lesích. Největší biodiverzita je v tropech a směrem k pólům se zmenšuje. Počet druhů klesá také s nadmořskou výškou. 

Během geologického vývoje Země se počet druhů měnil a je známo nejméně pět tzv. masových vymírání. Příčinou byly 

náhlé změny podnebí, dopady kosmických těles. Poslední – před 65 mil 

Základní podmínky pro život: teplo, světlo, množství vody. 

Když některá složka chybí, anebo se vyskytuje v omezeném množství, snižuje se počet druhů žijících v ekosystému.  

Obrázky na s. 116 zachycují tropický les /všechny podmínky v hojném množství/, smíšený les mírného pásu /všechny 

podmínky, ale v omezeném množství/, poušť /zásadní nedostatek vody/. 

Prostuduj graf. 

Závislost biodiverzity na zeměpisné šířce ukazuje např. počet známých druhů mravenců na americkém kontinentu. 

Matějíček, T. Invazní druhy jako příčina změn v krajině.  Doporučuji! 

Význam a využití geografie (str. 120–121) 

Přínos geografického vzdělávání pro život 
Původně geografové především popisovali a vysvětlovali krajinnou sféru, následovalo odhalování pravidelností, 
zákonitostí a formování základů územních prognóz. V současnosti přispívají k usměrňování regionálního rozvoje a 
k řešení závažných problémů lidstva. 
Obsahovým základem zeměpisu je vědní obor geografie. Zabývá se složitými, vzájemně propojenými přírodními a 
společenskými systémy v krajině. 
Geografické vzdělání umožňuje získat dobrou orientaci v globalizovaném světě a porozumět přírodním a společenským 
procesům na Zemi. Rozšiřuje člověku kulturní, politický, a ekonomický rozhled. 
Územní prognóza – nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území str. 122 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava


Globalizace – uč. str. 11 
Globální problémy lidstva – uč. str. 16  
Udržitelný rozvoj – zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních 
hodnot. 
www.hraozemi.cz  
http://www.staremapy.cz/ 
http://cs.wikipedia.org 
Otázky a úkoly na str. 121   opakování, procvičování 
 

Český jazyk 
Podmínkou klasifikace je plnění zadaných úkolů a vyplňování testů Alf. 
1. Mluvnice učebnice str. 92/3 (kromě úkolu za f) Vypracovat a zaslat mailem do 7. 6.  
2. Sloh Pokud jste nezaslali životopis viz str. učebnice 132 rámeček, neprodleně jej zašlete mailem. 
3. Literární výchova – samostatná četba současného autora 

 

Německý jazyk 
1. Opakovat slovní zásobu 1. – 6. lekce, zopakovat mluvnici. 
2. Test Alf – opakování 9. r. do 8. 6. 
3. Učebnice str. 116/1 spojit slabě tužkou, str. 117/3  

http://www.hraozemi.cz/
http://www.staremapy.cz/
http://cs.wikipedia.org/

