MATERIÁLY k samostudiu
Středa 15.4. 2020
Třída 6. B

FYZIKA
Prostuduj str. 90 a 91 a opiš žlutý rámeček a vzorový příklad na str. 91.
Odpověz písemně na otázku 2. na str. 92.
PŘÍRODOPIS
Skončili jsme část učebnice, která se věnuje živočichům – zoologii. Bylo toho
hodně, proto si vše zopakujeme. Odpověz na následující otázky, pracuj
s učebnicí a sešitem, otázky neopisuj, piš jen odpovědi (nemusí být celou větou,
stačí heslovitě) do sešitu.
1) Který nebuněčný organismus způsobuje nemoci: chřipku, AIDS,
žloutenku, vzteklinu, zánět mozkových blan a současnou pandemii
(epidemii celosvětového rozměru)?
2) Který jednobuněčný organismus má jednodušší buňku – bakterie, nebo
prvok?
3) Do jakého kmene bezobratlých živočichů patří nezmar?
4) Jak se živí ploštěnka mléčná, tasemnice a motolice? (vyber, zda dravě, či
cizopasně)
5) Kde žijí škrkavky a roupy?
6) Následující měkkýše rozděl správně mezi plže, mlže a hlavonožce:
páskovka keřová, plzák lesní, sépie obecná, ústřice jedlá, chobotnice
pobřežní, škeble rybniční.
7) Proč je žížala v půdě nepostradatelná?
8) Kmen členovců má odvozený název podle stavby těla. Jaké?
9) Mezi pavoukovce patří pavouci, …………., ………………, …………….. .

10)
Který roztoč může přenést na člověka původce zánětu mozkových
blan a boreliózy?
11)
Vyjmenuj tři druhy raků, kteří u nás žijí.
12)
Vyjmenuj tři zástupce hmyzu s proměnou nedokonalou a tři
s proměnou dokonalou.
ZEMĚPIS
Věřím, že jste si odpočinuli a nabrali nové síly k práci.
Učebnice str. 56 / Opakování
*Dnes si zopakujete celou atmosféru podle otázek v učebnici.
* Znáte názvy některých tajfunů /hurikánů? Víte, jak se jim přiřazují jména?
Pokud nevíte, nevadí. Povíme si to ve škole.
* Vyhledejte si v atlasu Nordkapp. Ukažte si severní a jižní polární kruh. Jakou
mají souřadnici?
ČESKÝ JAZYK
Učebnice str. 69 (světlá ), 73 (tmavá) – přepsat do sešitu tabulku PŘEDMĚT
může být:, cv. 3/str.69,70 (světlá), nebo cv.3/74 (tmavá) – do školního sešitu
vypsat předměty a určit zda jde o předmět holý, rozvitý, několikanásobný
MATEMATIKA
PS strana 214 A - 5., A -6.

