Materiály k samostudiu
Úterý 19.5.2020
Třída 6.F
Český jazyk
Čítanka str. 189/ Nápis na kolíbku + Křik, odpovědět na ot. 1,2

Matematika
Povrch kvádru
Výsledky z předchozí hodiny:
1. 310 cm². 2. a) 9 200 cm²; b) 92 dm².
Pracuj na internetu:
a) spusť si libovolný vyhledavač např. seznam.cz, google.cz aj.

b) tento celý odkaz vlož do řádku, kde končí šipka zkopíruj
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matemat
ika&search1=08.+Geometrie&topic=13.+Kv%C3%A1dr+%E2%80%93+povrch#selid

c) dostaneš se na tuto stránku

d) procvič si danou možnosti (s použitím pomocného papíru)
e) dostaneš zpětnou vazbu, práci budeš mít vyhodnocenou po zmáčknutí
ZKONTROLOVAT

Přírodopis
1. Kontrolujeme úkoly z minulé hodiny: č.1 plavuň vidlačka, č.2 ve výtrusném klasu,
č.3 je chráněná, č.4 přeslička lesní a rolní, č.5 oddenek, č.6 křemičité látky, č.7 přeslička
P  

P  

rolní a lesní

2. Nové učivo: KAPRADINY (učebnice str. 89 -91) studujeme a stručně zapíšeme do sešitu.
KAPRAĎ SAMEC je běžná kapradina ve vlhkých lesích, rozmnožuje se výtrusy,
výtrusy jsou ve výtrusnicích umístěných na spodu listů, z naklíčeného výtrusu vyroste
nejprve srdčitý lístek = PROKEL a po splynutí ♂ a ♀ buněk vyroste nová rostlina.
Někdy je možné rostlinu rozmnožit i nepohlavně pouze oddenkem. Je to rostlina
cévnatá, protože uvnitř těla jsou cévy k rozvádění živin.

Tělo se skládá z kořenů, oddenku (podzemního stonku) a složených listů.

Další příklad kapradin z našich lesů: PAPRATKA SAMIČÍ,
HASIVKA ORLIČÍ, OSLADIČ OBECNÝ

3. Jestli nyní půjdeme do lesa možná, že už něco z našeho učiva uvidíme (mechy,
kapradiny nebo přesličky). Umíme jmenovat 5 mechů, 2 přesličky a 4 kapradiny.
Jinak si pečlivě prohlédneme obrázky v učebnici a srovnáme s tím, co zde nabízím.

Zeměpis
AFRIKA (práce s mapou)
Letos se máme učit ještě Afriku. V učebnicích učivo není uvedené.
Použij atlas str. 98–99: přečti si text a prohlédni si obrázky.
Zápis do školního sešitu:
Afrika
a)
b)
c)
d)

třetí největší kontinent
druhý nejlidnatější kontinent (více než 1 miliarda)
domorodé obyvatelstvo (Křováci, Pygmejové)
domovina černochů

Vypracuj do školního sešitu:
1)
a)
b)
c)
d)
2)

Pracuj s atlasem strana 12–13
Uveď všechny polokoule, na kterých se rozkládá Afrika.
Napiš, do kterých vegetačních pásů Afrika spadá.
Kterými oceány je omývána Afrika?
Vyhledej a napiš název a kótu nejvyšší hory Afriky.
Pracuj s atlasem strana 24–25 a vyhledej stát, kde se nachází jednotlivé předměty
podle zeměpisné polohy:
1. %
2. J
3. (
4. "

30° s. š.
30° j. š.
30° s. š.
0° š.

30° v. d.
30° v. d.
0° d.
30° v. d.

3) Podle mapy v atlasu strana 100
Zapiš si do mapy zeměpisné názvy

