
Zeměpis 6. třída  21. 4.  – 27. 4. 2020

Pro připomenutí atmosféry si pusťte video - https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8
dozvíte se tam o jevu, kterému se říká skleníkový efekt

Tento týden se dozvíme něco o počasí
- už ve škole jsme si říkali, že si budeme pamatovat rozdíl mezi počasím a podnebím → rozdíl je v tom, že počasí 
je aktuální stav podnebí, to znamená, že prší, sněží, hodně fouká vítr …, ale podnebí je dlouhodobé, to znamená 
mírné, suché, subtropické …

V učebnici si projděte strany 36 - 39, je toho trochu víc, ale zase vám to není tak neznámé, klidně si to rozdělte 
na dakrát.
Do sešitu bude zápis:
POČASÍ
- věda zabývající se počasím = meteorologie
1) teplota vzduchu [°C] → proměnlivá - mění se v průběhu roku, dne, noci, v různých oblastech planety…
    v ČR je průměrná roční teplota 10 °C
    nejvyšší teplota naměřená na Zemi: 58°C v Africe, v Libyi
    nejnižší teplota naměřená na Zemi: −89°C v Antarktidě
2) oblačnost → kupovitá - květákovitý tvar → může přerůst v bouřkový mrak = přívalové deště (často léto)
  → slohovitá - šedá pokrývka oblohy → trvalejší srážky (často podzim, jaro)
  → mlha - nahromadění drobounkých kapiček vody (lehké, vznášejí se)
3) atmosférické srážky → mrholení (kapky do 0,5 mm)
   → kroupy (kousky ledu - až několik cm)
   → sníh
   → měří se srážkoměrem (v ČR za rok průměrně 500 – 700 mm vody)
    (např. srážky 1 mm = na plochu 1 m2 naprší voda do 1 mm výšky, to je 1 litr)
4) atmosférický tlak → jednotky pascal [Pa]
   → není stejný, mění se s nadmořskou výškou = klesá
   → měření barometrem (vynalezen už roku 1643 italským fyzikem a matematikem)
5) vítr → rychlost v [m/s] nebo [km/h]
 → směr větru = odkud vane, takže západní vítr vane od západu, jižní vítr od jihu…
 → v ČR nejastější SZ vítr, průměrně 36 km/h, v bouřkách až 100 km/h
  na Zemi dosahují nejsilnější bouřky až 300 km/h
 ZAPAMATUJTE si, když chcete přepočítat m/s na km/h, tak je vynásobíte 3,6
   10 m/s ∙ 3,6 = 36 km/h
ÚKOL - zapisujte si venkovní teplotu vzduchu ráno a večer vždy ve stejnou dobu, třeba v 8 a v 19 hod, udělejte 
tabulku do sešitu, měřte a zapisujte 14 dní, potom zkuste sestrojit graf, kdy na ose x bude datum po dnech a osa 
y bude teplota - vyfoťte a pošlete až budete mít naměřeno

Doporučená videa na internetu, určitě si najdete něco i sami: https://www.youtube.com/watch?v=U2OBPT0x-
L0w    https://www.youtube.com/watch?v=D6tKB65WOPY
    https://www.youtube.com/watch?v=0hyRbr52DT0 

Přírodopis 6. třída 21. 4.  – 27. 4. 2020

Teto týden začneme probírat KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY
- vzpomeňte si, co jsme si povídali o nahosemenných rostlinách, vzpomenete si na některé?
- krytosemenné rostliny mají ukryta semena v plodech
- podle stavby těla se rozlišují DVOUDĚLOŽNÉ a JEDNODĚLOŽNÉ → zapište si to do sešitu a ze strany 88 v 
učebnici si přepište tabulku rozdílů jedno a dvouděložných rostlin
- hezké video, které to shrnuje: https://www.youtube.com/watch?v=uWNyQfw9W_s
- potom si přečtěte v učebnici kapitolu Pryskyřníkovité a udělejte si stručně výpisky (nemusíte mi posílat)




