
Rovinná zrcadla 

= jsou to vyleštěné kovové rovinné plochy, obvykle jsou chráněny 

skleněnou vrstvou 

- pro odraz světelného paprsku na zrcadle platí zákon odrazu: 

„Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině 

dopadu.“ 

 

 

 

                                                                               α = α´ 
 

 

 

 

Obraz v rovinném zrcadle je zdánlivý, stejně velký, vzpřímený a stranově 

převrácený. 

 

 

 

Kulová zrcadla 

= zrcadla, která mají tvar části kulové plochy 

Skutečný obraz předmětu vzniká protnutím paprsků světla odražených na 

stínítku. Zdánlivý obraz předmětu nelze zachytit na stínítko. 

a) dutá zrcadla 

- jako zrcadlo se využívá vyleštěná vnitřní plocha 

Rovnoběžné paprsky se po dopadu na duté zrcadlo odrážejí do jednoho 

bodu, který nazýváme ohnisko. Vzdálenost ohniska od průsečíku osy a 

zrcadlové plochy se nazývá ohnisková vzdálenost. 

                                                                  F = ohnisko 

                                                                  S = střed křivosti (kulové plochy)                                  

                                                                  V = průsečík osy a zrcadla 

                                                                  |FV|= f = ohnisková vzdálenost                     

                                                                    

                                                                    

 

 

Obraz závisí na ohniskové vzdálenosti. Může být zmenšený a převrácený 

(viz netopýr na obrázku), ale i zvětšený a vzpřímený.                                                                

Dutá zrcadla najdeme např.  v baterkách, reflektorech aut, kol a 

motocyklů, v osvětlovacích tělesech, v nástrojích u zubaře či doktora. 
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b) vypouklá zrcadla 

- jako zrcadlo se využívá vyleštěná vnější plocha   

                                                              F´ = ohnisko 

                                                              S = střed křivosti (kulové plochy)                                  

                                                              V = průsečík osy a zrcadla 

                                                              |F´V|= f´ = ohnisková vzdálenost                     

 

 

 

Obraz je vždy vzpřímený a zmenšený.  

Vypouklé zrcadlo můžeme najít podél silnice na nepřehledných místech. 

 

 

 

Řešení z úkolů z PS: 

54/4 a) 54°       90° - 36° = 54° 

         b) 45°         90° - 45° = 45° 

         c) 90°           90° - 0° = 90° 

55/3  zrcadlo 3 

 

Východní Asie 

- nejrychleji se rozvíjející region světa 

- vybarvit a popsat státy V Asie dle uč. str. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- obyvatelé jsou mongoloidní rasy 

- pěstuje se zde rýže, bavlna, čaj … 

 

Mongolsko  

- zaostalá země 

- poušť Gobi 

- většina obyvatel vede kočovný způsob života a zabývá se chovem ovcí, 

koz, velbloudů a koní 

Ulanbátar - hl. město 

 



Čína 

- „Říše středu“ 

- nejlidnatější stát na světě (1,3 miliardy lidí) 

  3. největší stát na světě 

- má velké zásoby nerostných surovin  

  (uhlí, železná rudy, ropa a zemní plyn, barevné kovy…) 

- proběhly zde hospodářské reformy, které umožnily přístup zahraničního 

kapitálu, modernizaci průmyslu a služeb → díky tomu čína vytvořila jednu 

z nejsilnějších ekonomik na světě 

- vyrábí se zde nejvíc oceli a textilních výrobků na světě, dále velké 

množství elektroniky 

- průmysl se zaměřuje na levné výrobky na vývoz: hračky, textil, 

kancelářské potřeby, porcelán 

- v minulosti zemědělství i přes výhodné přírodní poměry mělo nízké 

výnosy, proto se objevovaly hladomory 

- pěstují se tyto plodiny: rýže (1. na sv.), bavlník, pšenice, sója, čaj, tabák, 

kukuřice, cukrová třtina 

- významný je chov prasat (1. na sv.), drůbeže a rybolov (1. na sv.) 

- republika, komunistický režim 

- čínské „vynálezy“: kompas, hedvábí (bourec morušový), porcelán, 

bavlna, střelný prach, papír, knihtisk 

- úř. jazyk: čínština (má více variant) 

- znakové písmo 

- vysoký přirozený přírůstek (mnoho dětí) → přelidnění v některých 

oblastech země 

- náboženství: konfucianismus, budhismus 

- turistika: památky např. Velká čínská zeď 

 

 

- k území Číny patří i: 

o Tibet - autonomní oblast v Tibetské náhorní plošině 

                                 - r. 1950 byl násilně připojen k Číně 

                                 - budhismus (duchovní vůdce = dalajláma žije v Indii) 

o Taiwan - ostrov, připojen K Číně 

o Hongkong - bývalá britská kolonie, 

                                             r. 1997 vrácena Číně s podmínkou               

                                             zachování tržního hospodářství                           

                                           - světové finanční centrum 

                                           - výrobce elektroniky 

o Macao - bývalá portugalská kolonie, r. 1999 vrácena Číně 

- významná města: 

Peking - hlavní město, = Beijing 

Šanghaj - největší město v Číně 

               - přístavní a průmyslové centrum 

Kanton - průmyslové centrum, = Guangzhou 

 

Korejská lidově demokratická republika KLDR = Korea 

- stát na severu Korejského poloostrova 

(původně byla jedna Korea, po 2. sv. válce byla rozdělena na 2 samostatné 

státy) 

- komunistický režim, vůdce Kim Čong-un 

- Pchjongjang – hl. město 

 

Korejská republika = Jižní Korea 

- stát na jihu Korejského poloostrova 

- tržní hospodářství 

- výroba dopravních prostředků (Hyundai) 

- Soul - hl. město 



Japonsko 

- rozkládá se na ostrovech Honšú, Kjúšú, Hokkaido a Šikoku + mnoha 

dalších menších ostrovů 

- jsou tu sopky např. Fuji (Fudžisun), zemětřesení 

- nejsou tu téměř žádné nerostné suroviny, musí je dovážet 
- průmysl je velmi vyspělý, průmyslové závody jsou soustředěny na jižním 

pobřeží Honšú a na severu Kjúšú 

- specializuje se na odvětví nenáročná na suroviny 

- významné je strojírenství (PC, optika - Olympus, elektronika - Minolta, 

auta - Toyota, Mazda, Honda…, lodě) 
- zemědělství dosahuje velkých výnosů, pěstování rýže 

- významný je rybolov (i velryb) 

- při dopravě využívají také rychlovlaky Šinkanzen na magnetickém 

polštáři, vybudovali podmořský tunel Seikan mezi ostrovy Honšú a  

Hokkaido 

- konstituční monarchie = císařství 

- úř. jazyk – japonština, japonské písmo 

- náboženství šintoismus a budhismus 

- města: Tokio – hlavní město 

               Osaka, Kjóto, Kobe, Jokohama 

               Sapporo, Nagano - sportovní střediska 

               Hirošima, Nagasaki - na tato města byla na konci 2. sv.   

                                                    války svržena atomová bomba 

 

 

 

 

 

Krytosemenné rostliny 

- nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin 

- mají semena ukrytá v plodech 

- dělí se na rostliny dvouděložné a jednoděložné 

 

Nápověda: uč. str. 87 

 

 

 



Listnaté stromy a keře 

dub letní - má velmi tvrdé dřevo 

                  - plod: žalud (nažka)           

 

 

 

dub zimní  

 

 

buk lesní - šedá hladká kůra 

                  - plod: bukvice (3 nažky v číšce) 

 

 

bříza bělokorá - kůra má bílou barvu 

                           - květy v jehnědách                  

                           - plod: okřídlená nažka 

 

 

habr obecný - strom podobný buku 

                        - plod: okřídlený oříšek 

 

 

javor mléč - plod: okřídlená dvounažka 

 

 

 

                               

javor klen                                                           javor babyka 

                     

 

 

lípa srdčitá - náš národní strom 

                     - má měkké dřevo 

                     - plod: oříšek 

 

olše lepkavá - častá u vody 

 

 

 

 

bez černý - keř 
                  - má bílá květenství, plody jsou černé bobule 

vrba jíva - kvete časně z jara, samčí jehnědy = kočičky 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1rMTu7KjRAhVCXBoKHVKbDeUQjRwIBw&url=http://www.prazskestezky.cz/botic/b05.html&bvm=bv.142059868,d.d2s&psig=AFQjCNFJgWIx7wBloMwyJ5M3rfGywWpzkA&ust=1483631152873680
https://www.google.cz/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.zoopraha.cz%2Fflora%2Flistnate-dreviny%2F10669-vrba-jiva&psig=AOvVaw3u8LEuxN1a4lcTOZfBDmVL&ust=1590940844142000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD7ytD62-kCFQAAAAAdAAAAABAE


Následující tabulku si nalep do sešitu přírodopisu. Průběžně si do ní zapisuj 
své výsledky. Každý týden ti pošlu odkaz na novou prezentaci. Ty se 
pokusíš určit rostliny na obrázcích (bez učebnice a jiných „taháků“  a pak si 
své tipy zkontroluješ podle řešení. Záznamy jsou pouze pro tebe, nebudu je 
hodnotit. Poznávačku z rostlin na známky budeme psát až příští školní rok. 
Připojuji i seznamy rostlin k poznávání. 

 

Mé pokroky v poznávání rostlin 

 

 Počet správných 
odpovědí 
(max 10) 

časté 
chyby 

moje 
závěrečné 
hodnocení 

1. 2. 3. 

jehličnany 

    
 
 
 

☺ 

listnáče 

    
 
 
 

☺ 

byliny 

    
 
 
 

☺ 

 

 

Seznam k praktickému poznávání - dřeviny 

 

Smrk ztepilý Vrba jíva 

Smrk pichlavý Dub zimní  

Modřín opadavý Dub letní 

Jedle bělokorá Buk lesní 

Borovice lesní Habr obecný 

Borovice černá Líska obecná 

Borovice vejmutovka Lípa srdčitá 

Douglaska tisolistá Bříza bělokorá 

Tis červený  Javor klen 

           Jalovec Javor mléč 

 Javor babyka  

 Jírovec maďal 

 Olše lepkavá 

 Jeřáb obecný 

 Bez černý 

 

            U podtržených názvů znát i jméno druhové. 

 



Seznam k praktickému poznávání – byliny 

Bledule jarní Podběl obecný 

Divizna velkokvětá Pomněnka lesní 

Heřmánek pravý Prvosenka jarní 

Hluchavka bílá Pryskyřník prudký 

Hvozdík kartouzek Pryšec chvojka 

Chrpa modrá Rozrazil rezekvítek 

Jaterník trojlaločný (podléška) Řebříček obecný 

Jetel plazivý Řepík lékařský 

Jitrocel kopinatý Sasanka hajní 

Kakost smrdutý Sedmikráska chudobka 

Kokoška pastuší tobolka Slunečnice roční 

Kontryhel obecný Stulík žlutý 

Konvalinka vonná Šalvěj luční 

Kopretina bílá Šťavel kyselý 

Kopřiva dvoudomá Violka vonná 

Leknín bílý Vlaštovičník větší 

Mochna husí Zvonek 

Pampeliška obecná 

Plicník tmavý Pouze jména rodová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matyáš (1611-1619) 

• sídlo zpět do Vídně 

• český stát spravován královskými úředníky 

• spory mezi katolickou a nekatolickou šlechtou 

• porušování Rudolfova majestátu 

• omezování moci stavů 

- nekatolická šlechta vtrhla na Pražský hrad – svrhli místodržící z oken 

= pražská defenestrace – 1618 

= české stavovské povstání 

      vlastní vláda, králem Fridrich Falcký „zimní král“ 

8. 11. 1620 – bitva na Bílé hoře – porážka stavů 

konec povstání 

Fridrich Falcký – uprchl – na trůn Ferdinand II. 

 

Ferdinand II. (1620-1637) 

 - potrestání povstalců – 21. 6. 1621 Staroměstské náměstí 

poprava 27 účastníků (kat Mydlář) 

• rekatolizace 

• emigrace 

 

 

 

Jan Amos Komenský (1592-1670) 

− biskup jednoty bratrské, pedagog 

− Učitel národů 

− zemřel v Nizozemsku, pohřben je v Naardenu 

 

1627 – Obnovené zřízení zemské (uč. str. 103) 

 

-> ABSOLUTISMUS (veškerá moc je v rukou panovníka) 

 

TŘICETILETÁ VÁLKA (1618-1648) 

začátek – české stavovské povstání 

= boj mezi katolíky a protestanty v Evropě 

− náboženský i politický konflikt 

Habsburkové x Francie, Anglie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko 

Albrecht z Valdštejna = velitel habsburských vojsk 

 

1648 – vestfálský mír 

výsledky: 

• Francie a Švédsko = územní zisky 

• nezávislost Švýcarska a Nizozemí 

potvrzena vláda Habsburků – katolictví 

  



 


