
Zeměpis 6. třída  2. 6. – 8. 6. 2020

HYDROSFÉRA - pohyb vody na Zemi (koloběh vody)

Přečtěte si v učebnici strany 50 až 52 (můžete si otevřít na https://ucebnice.online - tam si můžete dát text 
přečíst - ikona repráčku; je prima, že tam jsou i IC - interaktivní cvičení a také na boční liště takové ikonky 
jakoby části filmu - tam je pomocí animace vysvětlen koloběh vody a příliv a odliv → takže doporučuji 
všem!)

- do sešitu si zapište:
Skupenství vody → kapalné - moře, řeka…
  → pevné - ledovec, kra v oceánu
  → plynné - vodní pára

Vodní koloběh → odpaření vody z oceánu (odpařená voda je vždy sladká, sůl zůstává v oceánu) → tvorba 
mraků → prší do oceánu, ale i na pevninu, tam i chumelí → voda stéká do řek nebo se vsakuje pod zem nebo 
se stane součástí ledovce → pomocí vodních toků, i podpovrchových se voda vrací zpět do oceánu

Pohyb vody v oceánech → vlnění - půspbení větru, mořský příboj
   → příliv, odliv - gravitační působení Měsíce a Slunce
   → oceánské proudy - teplé a studené (proudí rychlostí až několik km/h)
  (podívejte se do atlasu nebo na internetu na mapu oceánských proudů - přemýšlejte odkud
  většinou proudí teplé proudy, odkud studené?)

Pohyb vody na pevnině → povodí = území, kde je voda odváděna hlavním tokem
  → úmoří = území, kde je voda odváděna do jednoho moře
  → rozvodí = hranice mezi úmořími nebo rozvodími
ČR má tři úmoří: Labe odvádí vodu do Severního moře, Odra do Baltského moře, Morava do Černého moře
- nakreslete si řeku a popište si ji:

V pracovním sešitě udělejte str. 23, vyfoťte a pošlete mi na email

Přírodopis 6. třída 2. 6. – 8. 6. 2020

Miříkovité rostliny
Podívejte se na video:
https://www.youtube.com/watch?v=lPukfAY-ZnA  → moc hezky a stručně popsáno, když pan učitel říká, že 
si mají žáci video pozastavit a napsat do sešitu, tak to také udělejte.

Pokud by někdo měl zájem o jedničku, tak mi může zjistit také jak to bylo s oranžovou mrkví!

V učebnici máte Miříkovité na stranách 101 až 103 - projděte si a prohlédněte obrázky
Na internetu si můžete procvičit poznávání miříkovitých: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2140

Tentokrát mi nemusíte nic posílat.
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