
6. ročník (týden od 11. 1.) 

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

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Houby – Kvasinky a Plísně na str. 47 až 49. 

Vypracujte úkoly v pracovním sešitě na straně 31 až 33.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Houby 

- neobsahují chlorofyl 

- jsou rozkladači 

- parazitické houby napadají rostliny (houbové choroby) nebo živočichy (kožní 

onemocnění) 

Dělení: 

1. KVASINKY – jednobuněčné, bez plodnic 

2. PLÍSNĚ – mnohobuněčné, bez plodnic 

3. HOUBY S PLODNICÍ – mnohobuněčné 

4. LIŠEJNÍKY – soužití houby s řasou nebo sinicí 

 

1. KVASINKY 

- jednobuněčné houby 

- rozmnožují se dělením = pučení (pupen se zaškrtí a oddělí od buňky) 

     

Výskyt: v půdě, na listech, květech nebo plodech rostlin, uvtitř i vně živočichů (kvasinkové 

infekce) 

Využití: kvašení – cukerné roztoky → alkohol + oxid uhličitý 

Kvasinky pivní – výroba piva, kvasnice (= droždí – kynutí těsta) 

Kvasinky vinné – výroba vína 



2. PLÍSNĚ  

- mnohobuněčné houby, netvoří plodnice 

- tvořeny podhoubím a výtrusnicemi 

- množí se výtrusy → nové podhoubí      

 

plíseň hlavičková        štětičkovec 

 

Zástupci: plíseň hlavičková (bílá) 

      štětičkovec (zelenošedý) → antibiotika, plísňové sýry 

 

Podívejte se na video: 

Kvasinky: https://www.youtube.com/watch?v=C1-

Iwqq7vWA&list=UUj_dd8jkYJKahQzw_ubM3zw&index=73 

Plísně: https://www.youtube.com/watch?v=TM5RxZgBNtE 

Co se stane, když sníte plesnivé jídlo?: 

https://www.youtube.com/watch?v=tJL4SUwcdSI 

Pokus s kvasnicemi: https://www.youtube.com/watch?v=ziVjKX1Gxec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C1-Iwqq7vWA&list=UUj_dd8jkYJKahQzw_ubM3zw&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=C1-Iwqq7vWA&list=UUj_dd8jkYJKahQzw_ubM3zw&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=TM5RxZgBNtE
https://www.youtube.com/watch?v=tJL4SUwcdSI
https://www.youtube.com/watch?v=ziVjKX1Gxec


Občanská výchova  

Přečtěte si v učebnici látku na straně 28 až 29 – manželství, registrované 

partnerství. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Manželství 

= partnerství 

- dobrovolné, svobodné rozhodnutí 

Monogamie – pouze dva partneři 

Polygamie – mnohomanželství, více partnerů (mnohomužství, mnohoženství) 

Rozdělení rolí 

- muž a žena mají stejná práva a povinnosti 

- rozhodují společně 

Dříve: ženy – domácnost, výchova dětí; muži – zaměstnání, vydělávání peněz 

Dnes: rovnoprávnost, vzájemná dohoda 

 

Registrované partnerství 

- svazek mezi partnery stejného pohlaví (homosexuální) 

- nevzniká příbuzenství, ale vzájemně se mohou zastupovat na úřadech, mají 

vyživovací povinnost, mohou po sobě dědit 

- u nás od roku 2006 

 

Úkol: Do textu nad shrnutím na straně 29 dole („Za náhradní rodinnou péči 

považujeme…“) doplňte chybějící výrazy a celý text přepište do sešitu. 

 


