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ANGLICKÝ JAZYK 

Oprava a kontrola ze 4/6 
1. Včera jsem našel staré hodinky.- I found an old watch yesterday. 
2. Stalo se to znovu. - It happened again. 
3. Viděli jsme je v Praze. - We saw them in Prague yesterday. 
4. Ptal se mě na tebe. - He asked me on you. 
5. Mí bratři včera nejedli.- My brothers didn't eat yesterday. 
6. Dal své ženě květiny.- He gave his wife flowers. 
7. Hrál jsi včera na piano? -  Did you play the piano yesterday? 
 
There are mistakes in nine of these sentences. Correct the sentences where necessary. Write „OK“ if the 
sentence is already correct.. 
Do sešitu gramatiky, v devíti větách jsou chyby, oprav je, pokud je věta správně, napiš OK. 
 
1. David take the bus to work.                           David takes the bus to work. 
2. Go you to the office every day?                      ….................................................... 
3. My car don't work when it is cold.                  ….................................................... 
4. What time the film starts?                               ….................................................... 
5. How many eggs you want for breakfast?        …......................................................... 
6. Does the 9.30 train stop at every station?        …........................................................ 
7. What does do your father?                               …......................................................... 
8. I not write many letters. I usually use email.   …......................................................... 
9. What Sue usually have for lunch?                    …......................................................... 
10. How much do these apples cost?                    …......................................................... 
11. Charlie play tennis, but he doesn't enjoy it.    …......................................................... 
 
Oprava a kontrola bude v přípravě v dalším týdnu. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- pracovní sešit str. 11, cv. 22 

- cvičení vypracujte podle zadání 

- opakujte na internetu: 

https://www.youtube.com/watch?v=aW-MFS4Stm4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aW-MFS4Stm4


ZEMĚPIS 

Stále opakujeme Evropu: 

a) do sešitu píšeme pouze kombinaci čísla a písmena (co k sobě patří) 

                  1. Francie             A Oslo                                                                            

                  2. Řecko             B Budapešť 

                  3. Španělsko           C Helsinky 

                  4. Polsko             D Paříž                                       

                  5. Rakousko             E Madrid 

                  6. Norsko             F Varšava 

                  7. Litva             G Lisabon 

                  8. Finsko              H Athény 

                  9. Slovinsko             I Vídeň 

              10.  Maďarsko            J Řím 

              11.  Portugalsko         K Lublaň 

              12.  Itálie             L Vilnius 

       b) vyluštíme z přesmyček názvy evropských řek 

         1. BELA    LABE  

         2. NADUJ    ……………… 

         3. EŽMTE    ……………… 

         4. RADO    ……………… 

         5. RNÝ    ……………… 

         6. DÁP    ……………… 

         7. SILVA    ……………… 

         8. BORE    ……………… 

         9. NOD    ……………… 

        10. ÁVH    ……………… 

        11. ERLOI    ……………… 

       

       

c) Náboženství na Islandu.                                     d) Průměrné roční srážky na Korsice.       

e) Nerostné suroviny v Severním moři.               f) Zemědělské plodiny na Krétě.                  

g) Sousední státy Švýcarska. 

 

 

 

 



FYZIKA 

1) Nová látka – zepředu do sešitu 

   Přečti si v učebnici pozorně stranu 138 až 139, protože v textu budeš hledat informace pro  

   odpovědi.   

   Zápis: 

   Změny atmosférického tlaku 

   a) Nad místy s větší nadmořskou výškou je tloušťka vzduchového obalu menší a také  

       hustota vzduchu je menší.  

   Proto atmosférický tlak se stoupající nadmořskou výškou klesá.  

   Největší atmosférický tlak je u hladiny moře, asi 1 013 hPa = 101 300 Pa. 

   V nadmořské výšce 5 500 m je atmosférický tlak přibližně poloviční. (viz tabulka F 9) 

   Změny tlaku s nadmořskou výškou využívají výškoměry (upravený aneroid). 

   b) Atmosférický tlak se mění během času i na stejném místě. Je to způsobeno pohybem  

   atmosférického vzduchu. Změny tlaku během času se využívají při předpovědi počasí. 

 

Synoptická mapa – jen pro ilustraci 

Některé fyzikální veličiny (hustota, teplota varu kapalin aj.) závisejí na tlaku. 



Aby bylo možno srovnávat jejich hodnoty pro různé látky, udávají se tyto hodnoty v tabulkách při určitém 

tlaku – tzv. normálním tlaku. 

Normální tlak byl stanoven mezinárodní dohodou: 

             pn = 101 325 Pa (přesně) 

 

Odpověz na otázky a pošli na lustyk.perina@seznam.cz 

 

1) 139/O 1 

2) 139/O 2 

3) Podle tabulky F 9 najdi atmosférický tlak 

    a) ve výšce 1 km 

    b) ve výšce 9 km 
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