
Zeměpis 6. třída  19. 5. – 25. 5. 2020

HYDROSFÉRA
Od tohoto týdne se budeme zabývat hydrosférou, což je vodní obal Země.

Na úvod si můžete pustit krátké video o vodě: https://www.youtube.com/watch?v=JhTBt_IWmY0

Přečtěte si v učebnici strany 46 a 47
- udělejte si stručné výpisky o rozložení vody na Zemi - můžete si připsat, že 3/4 zemského povrchu je tvoře-
no právě vodou (ta 1/4 - to je pevnina)
 a o oceánské vodě 

Jako úkol si napíšete do sešitu tyto moře a určíte, zda jsou vnitřní nebo okrajová (pošlete mi vyfocené na 
mejl):
Keltské moře
Čukotské moře
Černé moře
Rudé moře
Grónské moře
Středozemní moře
Tasmanovo moře

Další doporučené video: https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ

Dobrovolně si můžete udělat pracovní list Oceány a moře, který je na následující straně, samozřejmě je to 
bonus pro vás.

Přírodopis 6. třída 19. 5. – 25. 5. 2020

Na začátku si zopakujete již probrané rostliny na alfbook - 7. ročník - přírodopis - Bakterie, houby, rostliny - 
test pryskyřníkovité, růžovité, bobovité

V učebnici na straně 96 až 98 jsou další rostliny, a to BŘÍZOVITÉ, LÍSKOVITÉ, BUKOVITÉ
- stránky si přečtěte a zapište si do sešitu zástupce jednotlivých skupin a odpovězte na otázky:
1) U všech skupin jsou listy střídavé nebo vstřícné?
2) Jaké květy mají všechny skupiny?
3) Která skupina má plody oříšky?
4) U jakých skupin můžeme najít jehnědy?
5) Jak rozeznáme dub zimní a dub letní?
6) Které dřevo se hodí pro nábytek?
7) Která z těchto skupin je známá svou dlouhověkostí?

Doporučená videa:
https://www.youtube.com/watch?v=atFP6z_PM9w
https://www.youtube.com/watch?v=gUKDaZRvDS4
https://www.youtube.com/watch?v=Ce0KkpBPOs8

Do bukovitých patří i dub korkový, z kterého se získává korek:
https://www.youtube.com/watch?v=kn3pv5IHTJQ
https://www.youtube.com/watch?v=4T7qV733_go



PRACOVNÍ LIST „Oceány a moře“

1.) Ke každému oceánu vyhledej s pomocí školního atlasu světa dvě moře, která jsou jeho součástí.

•	 Atlantský	oceán:

•	 Indický	oceán:

•	 Severní	ledový	oceán:

•	 Tichý	oceán:
                                                                                   
2.) Ke každému popisu přiřaď z nabídky v závorce správné číslo útvaru světového oceánu: (1 – průplav, 2 – 
moře, 3 – břežní čára, 4 – průliv, 5 – ostrovy, 6 – pobřeží, 7 – záliv, 8 – poloostrov)
•	 menší	části	oceánů:
•	 místo,	kde	se	oceán	stýká	se	souší:
•	 část	pevniny,	která	vybíhá	do	oceánů	a	moří:
•	 lidský	výtvor,	který	spojuje	části	světového	oceánu:
•	 části	oceánů	a	moří	vnikajících	do	pevniny:
•	 menší	části	souše	vyčnívající	nad	hladinou	(ze	všech	stran	obklopeny	vodou):
•	 pruh	území	kolem	břežní	čáry:
•	 zúžené	části	oceánů	mezi	pevninami	nebo	mezi	pevninou	a	ostrovem:

3.) Doplň tajenku. Výsledkem tajenky je přírodní jev, který může mít fatální (neblahé) následky pro  pobřežní 
oblasti.

moře obklopené Skandinávií a evropskou pevninou

záliv s významnými zásobami ropy a zemního plynu 

moře mezi Čínou a Korejským poloostrovem 

moře, kterým prochází hranice mezi Asií a Evropou

průplav spojující Atlantský s Tichým oceánem

název ostrova je i v názvu nedávno vzniklého státu v Asii

průliv mezi Sicílií a Tunisem (Afrikou)

4.) Spojením buněk levé a pravé tabulky utvoř správné dvojice:

 slaná voda   71 %

 sladká voda   97,5 %

 světový oceán   29 %

 souše    2,5 %


