
6. ročník (týden od 02.11.) 

Zápisy si můžete vytisknout a nalepit do sešitu (hezky!) ☺ 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Základní projevy živých organizmů str. 19 až 22 a 

kapitolu Potravní vztahy organizmů na straně 23 až 25. Vypracujte úkoly 

v pracovním sešitě na straně 14, 15 a 16. Vypracované úkoly si budeme 

kontrolovat, případně doplňovat a konzultovat na online hodinách.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Základní projevy živých organizmů 

1. Dráždivost 

- schopnost živých organizmů reagovat na podněty z okolního prostředí (teplota, 

světlo, zvuky, pachy)  

2. Příjem a výdej látek  

- příjem: voda a živiny = organické a anorganické látky 

Rostliny – fotosyntéza – samy si tvoří organické látky 

Živočichové – potrava 

- vylučování: odpadní (nepotřebné) látky 

3. Dýchání 

- kyslík – vdechovaný vzduch 

Energie – vzniká rozkladem organických látek za pomoci kyslíku 

Cukr + kyslík → voda + oxid uhličitý + energie 

4. Pohyb 

Živočichové: z místa na místo (za potravou, útěk do bezpečí) 

Rostliny: pomalu, nenápadně (např. slunečnice za Sluncem) 

5. Růst a vývoj 

Oplozené vajíčko → nový organizmus → roste a vyvíjí se → dospělý jedinec 

5. Rozmnožování a dědičnost 

a) pohlavní rozmnožování – 2 rodiče 

b) nepohlavní rozmnožování – oddělení části těla jednoho rodiče, např. u rostlin 

šlahouny, hlízy, řízky 

dědičnost = předávání vloh (znaků) z rodičů na potomky (např. barva očí, květů, typ 

srsti) – rodiče a potomci jsou si podobní vzhledově i vlastnostmi 



 

Téma: Potravní vztahy organizmů 

Ekosystém 

- soubor všech živých organizmů v určitém prostředí (živá + neživá příroda) 

a) vodní (rybník, řeka, moře…) 

b) suchozemské (les, louka, zahrada, pole…) 

přírodní – téměř bez zásahu člověka (poušť, jezero) 

umělé – vytvořeny člověkem (park, pole, zahrada) 

 

Producenti, konzumenti, rozkladači 

PRODUCENTI = zelené rostliny – fotosyntéza, základ všech ekosystémů 

KONZUMENTI = živočichové – konzumují potravu (látky nutné k životu) 

a) býložravci – rostlinná potrava 

b) všežravci – rostlinná i živočišná 

c) masožravci – živočišná potrava (lovci, predátoři) 

ROZKLADAČI = bakterie, houby, půdní organizmy (např. žížaly, někteří brouci) – 

rozkládají mrtvá těla a odpadní látky všech organizmů 

 

Koloběh látek v přírodě 

Anorganické látky v půdě → rostliny → býložravci → všežravci a masožravci → 

rozkladači → anorganické látky 

 

Potravní řetězec 

= předávání živin mezi producenty, konzumenty a rozkladači 

Např.: Tráva → zajíc → liška → žížala 

 Tlející listí → žížala → ježek  

 Tráva → myšice → káně 

 

Potravní pyramida 

- početní vztahy mezi jedinci v jednotlivých částech potravních řetězců 

 



 

 

Parazitizmus 

Parazit = cizopasník – organizmus, který žije na úkor jiného = hostitele 

a) vnitřní (např. tasemnice, roup dětský) 

b) vnější (např. klíště, veš, blecha) 

 

Symbióza 

= vzájemně výhodné soužití dvou organizmů 

Např.: mravenci (živí se výkaly mšic = medovice) – mšice (ochrana, přenos) 

 

Podívejte se na videa:  

Vliv člověka na atmosféru: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCsNUPbGHIg&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=4 

Projevy a podmínky života: 

https://www.youtube.com/watch?v=mQsrjxsG1rU&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=UCsNUPbGHIg&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=UCsNUPbGHIg&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=mQsrjxsG1rU&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=mQsrjxsG1rU&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=5


Rozmanitost života: 

https://www.youtube.com/watch?v=pQMp8VSc92o&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=6&pbjreload=101 

Vztahy mezi organizmy:   

https://www.youtube.com/watch?v=1Z-uDS1sCiE&list=PLu9YmWHGvyyv-

lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=43 

 

Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 12 – Listopad, Prosinec. 

Zápis si přepište nebo vytiskněte a nalepte do sešitu: 

 

Téma: Čas svátků 

LISTOPAD 

1. 11. Svátek Všech svatých – křesťanská církev si připomíná své světce 

2. 11. Památka zesnulých – Dušičky (věnce a květiny, zapalování svíček) 

17. 11. Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek – proti totalitním 

režimům 

- 17. 11. 1939 – uzavření českých vysokých škol (studentské demonstrace proti 

nacistické okupaci) 

- 17. 11. 1989 – demonstrace proti komunistickému režimu („Máme holé ruce“) 

 

PROSINEC 

Vánoce  

- před počátkem křesťanství se slavil zimní slunovrat, poté narození Ježíše Krista 

Advent – čtyři neděle před Štědrým dnem – očekávání příchodu Ježíše Krista 

24. 12. Štědrý den – předvečer narození Ježíše Krista 

25. 12. Boží hod vánoční – den narození Ježíše 

26. 12. Svátek svatého Štěpána – dříve se koledovalo 

31. 12. Silvestr – oslava příchodu nového roku 

 

Úkol: Napište do sešitu cca na půl stránky povídání o tom, jak doma slavíte Vánoce – 

jaké tradice udržujete, jaká vaříte tradiční jídla apod. 

https://www.youtube.com/watch?v=pQMp8VSc92o&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=6&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=pQMp8VSc92o&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=6&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-uDS1sCiE&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=1Z-uDS1sCiE&list=PLu9YmWHGvyyv-lxIE0RvZ8DaOJXFb6lDT&index=43


Podívejte se na videa: 

Sametová revoluce: https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI 

Autentické záběry z revoluce: https://www.youtube.com/watch?v=qxu4rMFeteg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI
https://www.youtube.com/watch?v=qxu4rMFeteg

