MATERIÁLY k samostudiu
Pátek 15.5. 2020
Třída 6. B
ZEMĚPIS
Učebnice str. 65
Podpovrchová voda
*Prezentace vychází z textu, ale je zase trochu obsáhlejší.
*Nejdříve si přečtěte text v učebnici
*Prohlédněte si obrázky. Pramen Labe (studánka) je symbolický. Labe stéká z
povrchových rašelinišť. Takto bývají upraveny prameny i jiných řek. Znáte ještě
takovou řeku?
*Prohlédněte si prezentaci, je rozšířena o artéské studny (bývají v pouštních
oblastech)
*Na konci prezentace je stručný výpisek, prosím napište si ho.
*Ústně si odpovězte na otázky a úkoly na str.66
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/132
671

PŘÍRODOPIS
Téma: Nahosemenné rostliny
1) 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) 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)

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) 4)Tentokrát jsem psala více komentářů, proto jsem pro přehlednost
začervenila místa, kde máš něco zapsat a nakreslit.

ČESKÝ JAZYK
Reklama
1. Zeptej se doma, zjisti si na internetu), co znamenají následující pojmy. Už jsi
je někde zaregistroval(a)? Napiš si je do sešitu pod nadpis Reklama
INZERCE – SPONSORED – PRODUCT PLACEMENT – PR ČLÁNEK – KAMPAŇ
Do sešitu si napiš v celých větách pouze správné odpovědi.
2. Zkus odvodit, v jakém období se reklamě nejvíc daří?
a) o Vánocích
b) o prázdninách
c) v lednu
3. Která z následující tvrzení jsou pravdivá? Může být více správných odpovědí.





Reklama především nesmí být klamavá, skrytá, podprahová či v rozporu s
dobrými mravy.
Nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost
osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu
životního prostředí.
Nesmí propagovat výrobky či služby, které jsou zákonem zakázané.

4. Některé reklamy jsou natolik propracované, že působí jako kvalitní krátký
film. Velmi známá je například vánoční reklama obchodního domu John Lewis
Christmas advert 2016. Pusť si ji. Youtube

MATEMATIKA
PS str. 199 A - 8.

RUSKÝ JAZYK
Procvičování vazby „u meňa jesť, u těbja jesť“
 pracovní sešit – str. 64/18 – doplňovací cvičení (viz učebnice str. 53)
 pracovní sešit str. 65/20 – utvořte 6 vět a napište do sešitu
Poslech – výukové video – www.eralash.ru/video/vaza
NĚMECKÝ JAZYK
1. Hört gut zu!/ Poslouchejte dobře!: Woher kommt Nico?
https://learngerman.dw.com/en/woher-kommst-du/l-37263828
2. Woher kommt Pablo Picasso? Er kommt aus Spanien. Zkontrolujte si práci
z minulé hodiny:
Albert Einstein kommt aus Deutschland.
(John Lennon/ England, Napoleon/ Frankreich, Sokratés/ Griechenland, Caesar/
Italien, Arnold Schwarzenegger/ Österreich, Cristiano Ronaldo/ Porugal,
Madeleine Albrightová/ Tschechien, Jan Pavel II./ Polen, Roger Fedrer/ die
Schweiz und Samed Yesil/ die Türkei)
die Schweiz - aus der Schweiz
3. V pracovním sešitu str. 50/7 - doplňte správné tvary slovesa sprechen,
pošlete ke kontrole!
4. Nová slovní zásoba - pracovní sešit 62/ 70, 71 - země už pojmenovat umíte,
dnes zapište a naučte se jazyky, kterými se v těchto zemích mluví, některá slova

jsou z hlediska výslovnosti obtížná - nechte si Google-překladačem přečíst :))
např. Portugiesisch, Französisch

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Přeložte následující slovesné tvary:
1. Já vstávám.
2. Ty snídáš.
3. Ona jde do školy.
4. On obědvá.
5. Vracíme se domů.
6. My se ukládáme ke spánku.
7. Vy vstáváte.
8. Oni začínají výuku.
9. Ony se sprchují.
V pracovním sešitě na s. 29 udělejte cvičení 5 (Věty dejte do množného čísla,
např. Máš hodinky?-Máte hodinky? Vždy upravujete podmět a sloveso)
Pozor v pondělí bude opět online hodina od 11:00, přihlaste se na odkaze:
https://us04web.zoom.us/j/72541710446?pwd=WGg4NWRxV0w2RXpOTUt6bz
lpTjkxZz09
Meeting ID: 725 4171 0446
Password: 6PnxhT Téma hodiny: opravíme si věty z dnešní hodiny.

