MATERIÁLY k samostudiu
Středa 6.5. 2020
Třída 6. B

FYZIKA
1. ústně odpověz otázky 1. - 3. na str. 94
2. do sešitu vypočítej úkol 4. na str. 94 (podle vzorového příkladu na str. 94
nahoře). Hustotu žuly najdeš v tabulce na zadní obálce učebnice.

PŘÍRODOPIS
Téma: Mechorosty
1) Pokud máš možnost projít se lesem nebo lesíkem, všimni si, že mechy tvoří
„koberce“ pod nohama. Možná nejsou příliš vidět, jsou seschlé, protože je
velké sucho a mechy potřebují nasávat celým tělem vodu. Zároveň si všimni
zelených povlaků na kůře stromů, které tvoří jednobuněčná řasa zrněnka.
Minule jsi ji jistě vyluštil(a) v křížovce. Pozoruj jarní přírodu, mnohé stromy jsou
v květu a je to krása.
2)Přečti si text na str.81 až 84 včetně okrajů. Do sešitu nadepiš Mechorosty a
vypiš pouze názvy mechů (i játrovek – je tam pouze jedna), které jsou
v učebnici uvedeny v textu nebo u obrázků. Výpisky nemusíš dělat. Zapiš jen
„Shrnutí“ na str.84 a nakresli obrázek ploníku – obr.15 na str.81 a popiš tělo
této mechové rostlinky.
V pátek byl 1.máj = Svátek práce, a tak ho prací oslavíme. Musíme přidat ještě
jedno téma: Cévnaté rostliny.
1) Přečti si text na str.85, 86 včetně okrajů. Zapiš do sešitu „Shrnutí“ na str.86.
Nakresli a popiš obr.24a a obr.23 na str.85, obr.30 na str.86
2) Na základě toho, co sis přečetl(a), odpověz písemně do sešitu na otázky:
a) Mají jehličnaté stromy také listy?
b) Podle obrázku 23 rozhodni, který ze dvou uvedených jehličnanů se spíš
vyvrátí a který se zlomí. Zapiš do sešitu.

3) Máš-li možnost vyjít na procházku do přírody, dívej se kolem sebe, je krásné
období roku, kdy kvete mnoho bylin, stromů a keřů. Podívej se na video, kde se
seznámíš s některými jarními
bylinami: https://www.youtube.com/watch?v=AEPf3pCXeXE

ZEMĚPIS
Trochu musíme spěchat. Tři státní svátky vyšly na pátek, odpadají nám hodiny Z.
Prosím, dělejte si pečlivě zápisy do sešitu, budeme učivo opakovat.
Děkuji vám, že se pečlivě připravujete,držím vám palce, abyste všechno zvládli.
Těším se na vás do školy.
*Práce s atlasem
*Severní moře, Baltské moře, Černé moře – Vyhledejte si tato moře na mapě a
přiřaďte řeku, která do nich ústí ústí: Odra, Morava, Dunaj (ústně)
Do Dunaje ústí naše moravská řeka Morava. Tyto řeky odvádějí vodu z našeho
území.
Říkáme, že naše republika patří k úmoří Severního m., Baltského m., Černého
moře.
*Na mapě vyhledejte jezero Titicaca. Ve kterém světadílu leží?
Učebnice str. 60
*Jezera, bažiny a jiné vodní nádrže
Všechna jezera uvedená v modrých motivačních otázkách už znáte. Každé má
„nej“... Jaké?
*Přečtěte si text, prohlédněte si obrázky, jak vznikají bažiny
*Prohlédněte si prezentaci a udělejte si výpisek, který je na konci prezentace.
Prezentace je trochu obsáhlejší, ale přehledná.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/1
28708

ČESKÝ JAZYK
Učebnice str. 72 (světlá), 76 (tmavá) – do ŠS přepsat tabulku „Příslovečné
určení může být“; do ŠS vypracuj cv. 4 ze stejné strany - příslovečná určená
doplň, urči (PUČ,PUM,PUZ, holé, rozvité, několikanásobné)
MATEMATIKA
PS str. 197 A -2

