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Хронометрия  / měření času/ 

 

 

Úkoly:  Podle obrázku vyjmenujte základní typy hodin. 

              Umíte vysvětlit, co znamená slovo chronos? 

              Uveďte do souvislosti slova: chronologický, kronika, chronograf.  

Přeložte: 

Хронометрия  / χρόνος — время / 

 наука о методах и средствах измерения времени, а также область 

техники, занимающаяся такими измерениями;  

 

 распределение : 

 По принципу действия / электрические, водяные/ 

 По назначению / шахматные, будильник/ 

 По типу / наручные, башенные/ 

  

солнечные 

песочные 

огненные   механические 

атомные 

часы 
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 Vyhledejte ve slovníku zvýrazněné výrazy:  

Часы с кукушкой представляют собой, как правило механические часы 

с боем, имитирующие звук кукушки через определённые промежутки 

времени. Обычно звуковые сигналы раздаются каждый час, отсчитывая 

текущее время и нередко сопровождаясь при этом ударами гонга. 

Голосовой механизм появился к середине XVIII века и с тех пор остался 

почти без изменений до настоящего времени. 

  о лнечные часы     

       прибор для определения времени по   изменению длины тени от 

гномона и её движению по циферблату. Появление эих часов связано с 

моментом, когда человек осознал взаимосвязь между длиной и 

положением солнечной тени от  предметов и положением Солнца на небе. 

Přeložte za pomoci slovíček : 

ПРИБОР /PŘÍSTROJ/  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  /VYMEZENÍ/  

ГНОМОН  / UKAZATEL, TEN KDO ODHALUJE/  

ЦИФЕРБЛАТ /CIFERNÍK/ 

БЗАИМОСВЯЗЬ /VZTAH/ 

 

Poznačte si nové výrazy charakteristické pro vyjadřování v odborném textu. 

Загадка : Кто сегодня отсуствует?  

 

 

 

 

Na příští hodinu si připravte rusky krátkou informaci k tématu, např. popis 
hodin a jejich druhy, hodiny ve starém Egyptě, zkrátka, co vás zajímá.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint-remy-de-provence-cadran-solaire.jpg
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Řešení: 

Překlad: Nauka o metodách a prostředcích měření času, a také technický obor 
zabývající se takovými měřeními. 

Rozdělení podle: principu fungování / elektrické, vodní/ 

                               určení k, funkce /šachové, budík/ 

                               typu /náramkové, věžní/ 

jsou /představují/ , bicí hodiny, časové intervaly, ubíhající čas, odbíjení /údery 
gongu/, od té doby, 

 

Zdroje : 

Obrázek slunečních hodin: 

GREUDIN. Soubor:Saint-remy-de-provence-cadran-solaire.jpg. In: Wikipedia: 
the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 
2001- [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/  

Text: 

Часы с кукушкой. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco 
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-05-31]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/  

 


