
MATERIÁLY k samostudiu 

Středa 3.6. 2020 

Třída 6. B 

 

FYZIKA 

1. ústně odpověz na 1. a 2. otázku na str. 103. 
2. písemně odpověz na úkol 2. a,c na str. 103. 
3. prostuduj článek 2.15 na str. 104 a 105 a opiš žluté rámečky. 
 
 
PŘÍRODOPIS 
 
Téma: Houby (pokračování) 

1) Zkus si zodpovědět otázky 1 až 6 na str.108 pouze pro svou kontrolu, co 

si pamatuješ o houbách, nezapisuj.  

2) Přečti si text na str.108, 109 včetně okrajů. Nadepiš Vřeckovýtrusné 

houby, nakresli a popiš obr.86 na str.108 a obr.91 na str.109. 

3) Zapiš „Shrnutí“ na str.109. 

4) Zopakuj si houby opět formou křížovky a pošli na 

melichova.perina@seznam.cz : 

Co znamená slovo, které vyšlo v tajence? 

1 
    

                
         2 

         
            

      3                       
          4 

        
        

         5 
     

                
        6 

         
          

       7 
       

                  
     

                      
1 

Rozkladač neboli reducent neboli …………………(cizí slovo 
stejného významu) 

2 
Na spodní straně muchomůrek jsou ……………… 
s výtrusy. 

     3 Vřeckovýtrusná houba, z níž se vyrábějí 
       

mailto:melichova.perina@seznam.cz


antibiotika 

4 
Rodové jméno vřeckovýtrusné houby , která roste i na drcené 
kůře stromů 

5 
Jednobuněčné houby, které se prodávají v 
podobě droždí. 

     
6 

Útvar na obilkách žita vytvořený paličkovicí 
nachovou 

      
7 

Houby jsou nezelené 
…………………….  

           
                       
ZEMĚPIS 
 
Učebnice str.74 
Dnes si projdete dvě kapitoly. Mezi čtením si udělejte přestávku a protáhněte 
se. 
*Ve školním atlasu najděte mapu Šířková vegetační pásma (str.20) vyhledejte 
pásmo savan. Ve kterých světadílech je nenajdete? Ukažte si, kde se rozkládají 
pouště a polopouště. Všimněte si, že v Evropě se pouště nevyskytují (až na 
malé výjimky). 
*Pomocí rejstříku vyhledejte jezero Turkana. Ve které zemi se převážně 
rozkládá? Pobřežní oblasti kolem celého jezera jsou známé díky početným 
nálezům lidských předků (tedy i nás).  
*Savany 
Při čtení textu v učebnici a při prohlížení prezentace si budete připadat jako v 
ZOO.  
Zapamatujte si typická zvířata a plodiny.  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/978
36 
Napište si shrnutí, můžete si přidat některé informace z prezentace. 
Učebnice str. 76 
*Pouště a polopouště – voda nad zlato 
Nedávno jste se zamýšleli nad významem vody. Nedostatek vody významně 
ovlivňuje život obyvatel. 
Která poušť na světě je největší? 
Přečtěte si text a zapište shrnutí. 
Prohlédněte si zajímavou prezentaci- 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/908
05 
 
Jste skvělí, že se zvládáte učit samostatně. Těším se na vás ve škole. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97836
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/97836
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/90805
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/90805


ČESKÝ JAZYK 
 
Učebnice str. 78 (světlá), 82 (tmavá) – do školního sešitu přepiš cv. 1 

s doplněnými –i/y-, následně si jedu větu vyber a graficky ji znázorni, cv. 2 

z téže strany – podle grafů vytvoř 3 věty a zapiš si je do školního sešitu 

 
MATEMATIKA 

 Povrch krychle  PS str. 202  cv. A - 1, A - 2 


