Materiály k samostudiu
Úterý 24.3.2020
Třída 6.F
Český jazyk
Verše z bajky se zpřeházely. Napište do sešitu, jak mají za sebou logicky následovat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Mám rozedřenou kůži tvrdým obojkem:
když tvrdým kruhem zadírá se do krku!”
žes širší nežli delší? Kdo tě vykrmil?”
Tu vlk mu odsek, hlasitě se chechtaje:
Pan vlk se potká se psem, tlustým jak žok.
Tu pes: “Můj pán mě živí, mívám všeho dost”
I vyptává se: “Kde ses takhle vypásl,
“Pak za nic nechci takovýhle blahobyt,
tím kroužkem krk mi spoutal můj živel.”
A vlk se táže: “Že máš krk tak olezlý?”

Doplň, jak se bajka jmenuje a kdo ji napsal?
Jaké ponaučení plyne z bajky?

Matematika
Nejmenší společný násobek (učebnice 147 + 148 jednodušší způsob určování nejmenšího
společného násobku)
Výklad (strana 147)
Zápis: Nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel je nejmenší číslo, které je těmito
čísly dělitelné.
Nejmenší společný násobek hledáš v násobilce daných čísel (jedná se o nejmenší společné
číslo)
n (4, 6) = 12
n (4) – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, …
n (6) – 6, 12, 18, 24, 30, …
Písemně vypracuj
a) do školního sešitu z učebnice 4/147 a 6/148
b) v pracovním sešitě A1, A2/11

Přírodopis
1. Píšeme na papír – otázky i odpovědi, dnešní datum, jméno:
→ čím je zajímavý sosák čmeláka
→ odlišnost žihadla vosy a včely
→ z čeho vytvářejí vosy papírovou hmotu na stavbu hnízda
→ který blanokřídlí hmyz má na zadečku pilku
→ čím je užitečný lumek a lumčík
→ užitečnost čmeláků v přírodě
→ stádia vývoje hmyzu s proměnou dokonalou.
2. Řád hmyzu – BROUCI (zajímavý, ale trochu náročný na zapamatování), (v ČR 7 000
druhů)
a) pečlivě si prohlédneme obrázky v uč. str. 59-61, určitě je tam nějaký zástupce brouků,
kterého jsme někdy viděli v přírodě
b) pod nadpis zapisujeme do sešitu: vývin nepřímý s proměnou dokonalou, 2 páry křídel
(krovky a blanitá), kousací ústní ústrojí, užiteční i škůdci, gonochoristi s pohlavní
dvojtvárností, predátoři, býložravci i všežravci.
c) příklady zástupců:
roháč obecný

mandelinka bramborová

slunéčko sedmitečné

hrobařík obecný

střevlík fialový

tesařík obecný

lýkožrout smrkový

potápník vroubený

chroust obecný

světluška

červotoč

pilous

(napíšeme jejich seznam naučíme se je v učebnici trochu poznávat a přečteme si o nich
nějakou informaci.)
Pozn. Pokud nestíháte všechno, nic se neděje, po návratu do školy vše ujasníme, doplníme
a procvičíme. Budu ráda, když budete alespoň trochu v obraze k tématu hmyz a dokážete se
v sešitových zápisech a v textu učebnice orientovat. Těším se na vás. Krejčová

Zeměpis
A pak přišel člověk (učebnice str. 96 -98)
stručné výpisky (= shrnutí str. 98) a písemné vypracování otázky 1/str. 98 (černá)

