MATERIÁLY k samostudiu
Středa 22.4. 2020
Třída 6. B

FYZIKA
1. Odpověz písemně na 3. otázku na str. 92
2. Narýsuj tabulku z 3. úkolu na str. 92 a vypočítej hustotu porcelánu a olova a
doplň výsledky do tabulky.
Výsledky si můžeš zkontrolovat vzadu v učebnici !!!!!

PŘÍRODOPIS
Řešení úkolu z minulé hodiny: V zelených částech rostlin na světle
probíhá fotosyntéza. V ekosystémech mají rostliny nejdůležitější postavení, jsou
to producenti (produkují=vyrábějí potravu a kyslík), ostatní organismy
(konzumenti) si neumějí organické látky vyrobit, musí je konzumovat (přijímat
v potravě) a jsou závislé na dýchání kyslíku.
Téma: Fotosyntéza a dýchání (nadepiš do sešitu)
O fotosyntéze i dýchání jsme se již na začátku školního roku zmínili (str.7). Nyní
se k těmto dějům vracíme trochu podrobněji.
Přečti si text na str.74 – 76. Do sešitu zakresli schéma fotosyntézy podle str. 75
a schéma dýchání na str.76. Můžeš si nakreslit i obrázky znázorňující tyto děje.
Opiš do sešitu „Shrnutí“ na str.76.
Můžeš se také podívat na nějaké video o těchto dějích, např.:
https://www.youtube.com/watch?v=mmavdDgKMhk

ZEMĚPIS
Opakování – Hydrosféra

*Pomocí prezentace z digitálních učebních materiálů (znáte z hodin) si
zopakujte Hydrosféru. Máte tam i řešení.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/731
62
*Nové učivo: Oceánská voda
Dnes si jenom přečtěte text, prohlédněte obrázky a napište si výpisek
S touto kapitolou budete pracovat příští hodinu

ČESKÝ JAZYK

V pátek jsme četli s babičkou noviny. Bylo tam několik zajímavých článků.
Reportéři psali o kultuře, sportu a politice. Nejvíc se mi líbila reportáž z jedné
malé řecké vesnice. Byly tam i fotografie a mapy. Na jedné fotce prala mladá
žena prádlo a za ní stál muž, který hrál na harmoniku. Bylo to celé černobílé, ale
moc pěkné. Vzal jsem si nůžky a fotografii vystřihl. Teď mám tu fotku na
nástěnce. Okolo ní jsou ještě pohledy z Athén a vlajka. Jednou se chci do Řecka
podívat. Bude těžké loučit se s pokojem, ale za týden se zase vrátím. Nakoupím
si tam spoustu suvenýrů, mamince koupím koření a tatínkovi nějakou knihu.
Oběma musím něco přivést. Tatínek totiž umí řecky a maminka kořením plýtvá,
takže má velkou spotřebu. Tatínek nám často vypráví o svých studiích na Kypru.
O dovolené v Řecku sním už dlouho. Myslím, že příští rok už to vyjde.
Urči v textu všechny předměty, jakým slovním druhem jsou vyjádřeny a v jakém
pádě.
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