Materiály k samostudiu
Čtvrtek 14. 5. 2020
Třída 6C

MATEMATIKA
Objem tělesa, pojem
Přečíst str. 183
Do ŠS: všechny modré rámečky ze str. 184 - 185 a vše, co je mezi nimi
Naučit se vztahy mezi jednotkami objemu

DĚJEPIS
Prezentace Stěhování národů – přepiš si do sešitu slidy 11 a 12 a 14 týkající se Gótů, prohlédni si
mapky na slidech 13 a 15

PŘÍRODOPIS
Téma: Nahosemenné rostliny
1) Přečti si text na str.92 až 95 včetně okrajů. Hned v prvním odstavci na str.92 se
dozvíš, proč se tyto rostliny nazývají nahosemenné. Patří sem rostliny, které měly
vrchol svého vývoje v dávné minulosti. Cykasy a jinany znějí trochu exoticky,
jehličnany ale určitě znáš.
2) Do sešitu zapiš nadpis Nahosemenné rostliny, pak podnadpis Cykasy a zapiš, kde
v současnosti tyto rostliny rostou. Pod další podnadpis Jinany si zapiš jediný druh,
který v současnosti existuje. Až se vrátíš do školy, všimni si, že v atriu jeden jinan
máme. Z kosmetiky nebo léků (reklam) možná znáš jeho latinský název: ginkgo
biloba. Cykasy i jinany jsou dvoudomé rostliny. Co to znamená? Na samčích rostlinách
rostou nepravé květy se samčími buňkami a na samičích zase jen nepravé květy
se samičími buňkami. Takže jsou to takoví rostlinní „samečkové a samičky“.
Nakresli typický dvoulaločný list jinanu (obr.46 na str.92).

3) Do sešitu zapiš podnadpis Jehličnany. Na str.92 až 95 se dočteš o modřínu opadavém,
smrku ztepilém a smrku pichlavém (asi znáš jeho stříbrnou formu). Ke každému
tomuto druhu zapiš jeho typické znaky a nakresli k modřínu větvičku - obr. 48 na
str.93 a ke smrku větvičku se šiškou obr.52 na str.94. Prohlédni si všechny obrázky.
Z textu i obrázků vidíš, že jehličnany mají také samčí a samičí nepravé květy (které
většinou dozrají v šišky). U většiny jehličnanů rostou na jednom stromě. Takovým
rostlinám se říká jednodomé (podrobněji se budete učit v sedmém ročníku).
V současné roční době máš jedinečnou možnost pozorovat čerstvé jehličky
opadavého modřínu, nové přírůstky u ostatních neopadavých jehličnanů a nepravé
květy – šištice (obr.49 na str.93), pokud se dostaneš do přírody.
4) Tentokrát jsem psala více komentářů, proto jsem pro přehlednost začervenila místa,
kde máš něco zapsat a nakreslit.

