
Zeměpis 6. třída  31. 3.  – 6. 4. 2020

Tento týden si zopakujeme Litosféru a příští už se vrhneme na Atmosféru.
Opakování Litosféra
na straně 31 a 32 v učebnici, projdete si cvičení, pokud by někdo chtěl, může si procvičovat online v učebnici 
na internetu:
Na webu https://ucebnice.online/ kliknete na SPUSTIT UČEBNICE ONLINE, dáte si založit účet Student, po 
registraci vám na e-mail příjde odkaz na ověření, na ten kliknete a budete si moct najít v záložce KATALOG 
ZEMĚPIS 6 - 2. díl, odkliknete vyzkoušet, že chcete otevřít na 30 dní zdarma. Tam je jak vaše učebnice, tak 
i pracovní seštit - dole na liště UČ, PS - najděte si příslušnou stránku a prozkoumáte, když je na boku IC - 
jde o interaktivní cvičení - koukněte i do PS na stranu 18 (tam klikněte na IC a udělejte testík)

Do sešitu si opíšete a vypracujete cvičení 2 na straně 31v učebnici. - vyfotíte a pošlete mi na e-mail do 6. 4. 
Pro Vaška přikládám ve wordu, ať si může sám doplňovat na počítači. Pokud by někdo nechtěl psát celý text z 
učebnice, můžete si vytisknout z tohoto wordu - zmenšete si písmo.

Přírodopis 6. třída 31. 3.  – 6. 4. 2020

Koukněte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=0xdcmrB-gpo
 - je trochu delší, ale pěkně nám zopakuje opylení, oplození a dál se dozvíme něco o plodech rostlin
 - během videa si můžete udělat do sešitu nějakou poznámku, když vás něco zaujme

Do sešitu si nadepíšete: Plody a jejich rozšiřování  - přečtete si text v učebnici na str. 85 a 86 a uděláte do 
sešitu výpisky

Na další stránce přikládám  - rozdělení plodů, kdo chce vytiskne si a nalepí do sešitu
    - pracovní list přiřazení plodů - kdo může vytiskne, nalepí do sešitu, vyplní 
    čísla k rostlinám a vyfotí a pošle do 6. 4.
    kdo nemůže tisknout, stačí do sešitu napsat rostlinu a k ní správné číslo,
    vyfotí a pošle do 6. 4.
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