
Zeměpis 6. třída  16. - 20. 3 2020

Dokončit do sešitu výpisky z učebnice k Členění podle rozdílu nadmořských výšek, máme hotovou rovinu, 
pokračujete dál na str. 26 a 27. Zkuste si zakreslit schematicky i obrázky s výškami jako v učebnici.

Pracovní sešit str. 29 - doplnit, vyfotit, nebo naskenovat a poslat na adresu andrlova@skolahradecns.cz do 
konce tohoto týdne. 

Přírodopis 6. třída 16. - 20. 3. 2020

Učebnice str. 83 - napsat do sešitu: koruna + kalich = květní obaly, z učebnice vypsat, jaký je rozdíl mezi květ-
ními obaly rozlišenými a okvětím, nějaké příklady rostlin.

Vypsat rozdíl mezi pravidelným květem a souměrným květem, udělat náčrtek.

Dokončit pracovní list z minulé hodiny, používejte učebnici nebo internet.

Vytisknout si pracovní list na následující stránce, vyplnit, vyfotit a poslat na mou adresu. Pokud nemáte 
možnost tisku, stačí mi do e-mailu napsat pouze co jste doplňovali, sami si to napíšete do sešitu.
 (A - tolik a tolik zrcadlově stejných částí - květ souměrný/pravidelný, název rostliny, B - ...)
   → poslat do 25. 3. 2020



 

Materiál byl zpracován v rámci projektu "Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických 
pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě – EDUCOLAND" 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 

7. Do obrázků květů čarami zaznač, na kolik zrcadlově stejných částí je možné je rozdělit. 
Pod obrázek napiš, zda se jedná o květ pravidelný nebo souměrný. Uveď i název rostliny. 

Květ: ...................................           ..........................................        ...................................... 
Rostlina: .............................          ..........................................        ...................................... 

Květ: ...................................           ..........................................        ...................................... 
Rostlina: .............................          ..........................................        ...................................... 
 
8. Vlastními slovy vysvětli pojem „jednopohlavný květ“. Najdi v učebnici nebo 
encyklopedii tři rostliny, které mají jednopohlavné květy. Napiš jejich celý název.  

Jednopohlavný květ ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 

 ........................................................   .................................................................. 

 ........................................................   .................................................................. 

 ........................................................  ................................................................... 
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Rostlina: .............................          ..........................................        ...................................... 
 
8. Vlastními slovy vysvětli pojem „jednopohlavný květ“. Najdi v učebnici nebo 
encyklopedii tři rostliny, které mají jednopohlavné květy. Napiš jejich celý název.  

Jednopohlavný květ ............................................................................................................... 
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 ........................................................   .................................................................. 

 ........................................................   .................................................................. 

 ........................................................  ................................................................... 

Vybírej z těchto rostlin: lilek brambor, zběhovec, narcis, violka, jahodník, orchidea
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