
 

 

MATERIÁLY k samostudiu 

Středa 8.4. 2020 

Třída 6. B 

 

FYZIKA 

Vypracuj úkol 5. na str. 86 
vzor: 18g = 10g + 5g + 2g + 1g 
                              HUSTOTA LÁTKY 
Nastuduj str. 86 - 89 a opiš žluté rámečky na str. 88 a 89. 
Otázky a úkoly na str. 89 odpověz ústně, některé můžeš i do sešitu. 
 

PŘÍRODOPIS 

1/ Opakování – motýli: Vylušti křížovku, pokud se ti to podaří, vyluštěná slova a 
tajenku pošli na melichova.perina@seznam.cz  . (nepovinné) 
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1 Babočka s černými žlutě lemovanými křídly 

2 Ústní ústrojí motýlů (obr.160) 

3 Patří k našim nejkrásnějším motýlům, jsou chráněni. 

4 Motýli s pestře zbarvenými křídly s červenými skvrnami 

5 Příbuzní motýlů, jejichž larvy žijí ve vodě a dělají si schránky z různých 

materiálů 

mailto:melichova.perina@seznam.cz


6 Motýl, který má na křídlech typická malá očka 

7 Jeho housenky způsobují červivost jablek 

8 Noční motýl, o kterém napsal báseň Petr Bezruč 

9 Ze zámotků (kukel) tohoto motýla se vyrábí přírodní hedvábí 

10 Patří k největším motýlům v Evropě, je chráněný, u nás žije v teplých 

oblastech. 

 

2/ Do sešitu nadepiš Ostnokožci , přečti si článek na str.70 včetně okraje, 

vypiš uvedené nejznámější příslušníky této skupiny (najdi v textu a na 

obrázcích) a opiš „Shrnutí“ na str.70. 

3/ Pokud máš možnost, podívej se na video a podle něj zodpověz otázky, 

odpovědi zapiš do sešitu (případně si je zodpověz pouze pro sebe ústně): 

https://www.youtube.com/watch?v=XG6Nij6yU_Y 

a) Jak se hvězdice pohybují (umí plavat)? 

b) Čím se hvězdice živí? 

c) Kde mají hvězdice ústní otvor a jaké mají trávení? 

d) Vyjmenuj tři druhy hvězdic. 

e) Jakých velikostí dosahuje většina hvězdic a kolik mohou měřit největší 

druhy? 

 

Přeji vám hezké, i když poněkud nezvyklé, Velikonoce. 

 
ZEMĚPIS 
 
Opakování - Vzduchový obal Země - atmosféra 
Prošli jste si (a doufám, že jste si i něco zapamatovali) náročnou kapitolu o 
atmosféře. Věřím, že jste to zvládli.  (:  
Pro opakování vám posílám prezentaci z digitálních učebních materiálů. 
Pozorně si ji prohlédněte. 
Také dnes platí - Zapište si, čemu nerozumíte. Zkuste se vrátit do předchozích 
textů a vyhledejte odpověď. Ale určitě  si to ještě  vysvětlíme ve škole. 
 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/717
12 

https://www.youtube.com/watch?v=XG6Nij6yU_Y
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/71712
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/71712


Doufám, že  vám prezentace při opakování pomohla. 
Děkuji vám, že se tak moc snažíte a studujete sami. Těším se na vás, až se zase 
budeme spolu učit.  
V pátek si odpočinete od samostudia a užijete si velikonoční prázdniny. 
     Tak pěkné Velikonoce  a hlavně buďte zdraví. 
 
ČESKÝ JAZYK 
 
PS – předmět - cv. 1, 2 /str. 35 (světlý), nebo cv. 1, 2 (dole)/str. 38 (tmavý) 

 
MATEMATIKA 

Trojúhelník  PS strana 214   A- 1., A- 2. 
 


