
PŘÍRODOPIS 6. 4. – 9. 4. 2020 – 6. ročník 

Zdravím, tak máme před námi další týden samostudia   

Chtěla jsem Vás požádat, abyste mi posílali práce na email (můžete ze svého emailu, případně z emailu 

Vašich rodičů, jsem si vědoma toho, že ne každý z Vás má svou emailovou adresu) 

pjakabova@zsbrezenecka.cz  do předmětu prosím zapsat – PŘ + TŘÍDA + VAŠE JMÉNO 

práce průběžně hodnotím, na práce máte dostatek času, spoustu materiálu k dispozici, přesto Vás prosím, 

abyste na nich pracovali samostatně, přeci jen to jsou výsledky vaší práce   

pondělí 6. 4. 2020  6.A, B, C 

Brouci – přečíst v učebnici stranu 58 – 62 a nezapomeňte se pokochat i obrázky (příští týden Vás čeká 

poznávačka broučků a nějaké to rychloopáčko na broučky  

- zápis najdete zde: 

https://drive.google.com/file/d/1xoe3fvSWdvO_evyRzXdztihl1Zew7QrS/view?usp=sharing  

pokud si ho budete tisknout (jako, že můžete, tak si tiskněte 2 strany na 1, ať to můžete vlepit do sešitu   

a samozřejmě si zápis doplňte   

dobrovolný domácí úkol na velikonoční volno  

takže, když máme ty velikonoce tak si dáme něco dobrovolného   

Původně jsem Vás chtěla vyhnat ven na nějakou jarní procházku, ale vzhledem k tomu, že nejsou zrovna 

příznivé podmínky pro procházení se venku, tak se musíme spokojit s domácím prostředím   

Vaším úkolem bude zdokumentovat vaší domácí faunu a floru  (zvířectvo a rostlinstvo). Vytvořte 

prezentaci/ leporelo/ video prostě, co vás napadne a u čeho se kreativně vyřádíte… u každé fotky/ obrázku 

napište název rostliny/ zvířete, vědecké zařazení (říše/kmen/třída/řád/čeleď) a nějaké zajímavosti k tomu 

vašemu exempláři  

Pokud přeci jen chodíte ven (třeba venčíte domácího mazlíčka) – nafoťte jarní přírodu a udělejte opět 

v powerpointu nějakou prezentaci 

nezapomeňte vymyslet co nejoriginálnější název svého veledíla   

 

 

děkuji, již teď se budu těšit na Vaše práce  a na to jak překvapíte, mějte se krásně, držte se 

zdraví, užijte si velikonoce a snad brzy na viděnou, s pozdravem P. J. 

Krásné 

velikonoce 
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