
Zeměpis – 6. třída (20. 4.) 

Hezké pondělí, 

chtěla bych vás upozornit, že stav, který teď probíhá, pro vás stále znamená to, že zadané 

úkoly máte plnit! 😊 

• novým tématem pro nás je POČASÍ  

o v učebnici na straně 36 si přečtete úvod a k tomu první část TEPLOTA VZDUCHU 

o abychom zjistili, jaká je průměrná teplota vzduchu za den, můžeme si to změřit, 

což bude také váš úkol na tento týden 

o od úterý do pátku budete měřit teplotu venkovním teploměrem, který 

předpokládám, že doma máte 

o měřit se bude v následujících časech 7:00, 14:00 a 21:00 – ano, potrápím vás a 

vstanete tento týden trošku dříve 😊 

o následně teploty sečtete a to takto: t (7:00) + t (14:00) + 2 . t (21:00) a to celé 

dělíte 4 

o př. naměřila jsem: 7:00 = 5 °C, 14:00 = 15 °C, 21:00 = 4 °C => 

5+15+ 2 x 4 = 28 : 4 = 7 °C = průměrná denní teplota tohoto dne by byla 7 °C 

• výsledky vašeho měření mi pošlete do neděle 26. 4. – v pátek večer ještě měříte a 

snažte se to opravdu dodržovat, nastavte si na mobilu třeba budík, ať na to 

nezapomenete 😊 - buranovad@seznam.cz nebo na messenger 

BONUSOVÝ ÚKOL: 

Má být hezky, proto jeden den vyrazíte někam ven – i vzhledem k aktuálnímu stavu se procházky 

doporučují. Trasu, kterou půjdete vyznačíte na mapě například pomocí stránky www.mapy.cz – 

Nástroje – Měření vzdálenosti a plochy – vyfoťte (PrintScreen). Nezapomeňte se taky na 

nějakém místě vyfotit, ať vám to věřím! 😊 Koukejte kolem sebe a zkuste vnímat, co jste 

schopni v okolí zeměpisně pojmenovat – řeky, potoky, hory, kupy, rybníky apod. To vše mi 

pošlete na mail buranovad@skolazh.cz nebo na messenger. Budu se těšit! 

Hezký den, 

Daniela Búranová. 
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