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Matematika
Převody jednotek
Děkuji žákům za splněné úkoly a jejich rodičům za spolupráci!
Poděkování však nepatří všem žákům! Někteří se mylně domnívají, že mají prázdniny.
Někteří nebyli schopni po dobu tří měsíců poslat jediný úkol (Filip F.). Očekávám nápravu i
od těch, kteří zaslali jeden či dva úkoly (Adéla M., Yasmine A., Valentýn T., Dima M. ).
2 km 5 m = ______ m
0,04 m = _____ cm
0,4 m² = _____ cm²
7 dm² 5 cm² = _____ dm²
0,08 dm³ = _____ cm³
5 cm³ 45 mm³ = _____ mm³
7 l = _____ hl
0,3 m³ = _____ hl

Přírodopis
1. Z minulé videoukázky bychom mohli připsat do sešitu dalšího biologa, který objevil lék
Penicilin – už víme, kdo to byl, kdo dělal pokusy na Petriho miskách.
2. HOUBY (skupina stopkovýtrusných hub) = houby, které známe z lesa (str. 102–107)
Jsou houby, které mají výtrusy na spodu klobouku na vrstvě buněk, která se nazývá
rouško. Pozor není to rouška, kterou nyní všichni používáme! Rouško je na povrchu
lupenů u lupenatých hub nebo na vnitřní straně rourek u hub rourkatých.
Nakreslíme první obrázek hřib smrkový (str.103) a druhý obrázek bedlu vysokou
(str.106). Hřib má na spodu klobouku rourky a bedla lupeny.

3. Jdeme do přírody poznávat houby a jejich plodnice  vyhledáme obrázky v učebnici a
zapíšeme názvy hub podle tohoto vybraného seznamu:
HOUBY JEDLÉ např. hřib smrkový - suchohřib hnědý - kozák březový křemenáč osikový - klouzek sličný - holubinka trávozelená - ryzec pravý - václavka
obecná - žampión polní - bedla vysoká - muchomůrka růžovka - hlíva ústřičná - liška
obecná……..

HOUBY JEDOVATÉ např. závojenka olovová - muchomůrka červená muchomůrka zelená - muchomůrka tygrovaná - hřib satan - ucháč obecný ………

Zeměpis
Vegetační pásma v Africe
Pouze doplňuj pojmy z Afriky!
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