
6. ročník (týden od 18. 1.) 

Přírodopis  

Přečtěte si v učebnici kapitolu Houby s plodnicí na str. 50 až 54. Vypracujte úkoly 

v pracovním sešitě na straně 34 až 35.  

Zápis do sešitu: 

Téma: Houby  

3. HOUBY S PLODNICÍ  

- podhoubí + plodnice 

 

Podle uspořádání spodní strany klobouku:  

1. houby rourkaté (např. hřiby) 

2. houby lupenaté (např. žampiony, muchomůrky) 

Rozmnožování: výtrusy → nové podhoubí + plodnice 

MYKORHIZA – symbióza podhoubí hub s kořeny stromů (houba pomáhá stromu 

přijímat vodu s anorganickými látkami, od rostliny si bere látky organické) 

Jedlé houby: Např.: hřib smrkový, hřib hnědý, křemenáč osikový, kozák březový, 

klouzek modřínový, liška obecná, hlíva ústřičná, bedla vysoká, ryzec pravý, 

muchomůrka růžovka 

Nejedlé houby: Např.: hřib žlučník, hřib kříšť, pečárka zápašná, holubinka smrdutá, 

ryzec kravský 

Jedovaté houby: Např.: muchomůrka zelená, m. červená, m. tygrovaná, hřib satan, 

holubinka vrhavka, ryzec šeredný, pavučinec nádherný 

Podívejte se na video: 

Mykorhiza: https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ 

Nejjedovatější houby ČR: https://www.youtube.com/watch?v=-oYgjo0YCd8 

Význam hub pro les, sběr hub: https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o 

https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ
https://www.youtube.com/watch?v=-oYgjo0YCd8
https://www.youtube.com/watch?v=41P23auqA5o


Občanská výchova  

Opakování – odpovědi na následující otázky mi pošlete do pátku 22. 1. e-mailem. 

1. Jaké dva druhy sňatků lze v České republice uzavřít? 

 

2. Může jít muž na rodičovskou dovolenou? 

 

3. Jak se nazývá sňatek mezi homosexuálními partnery? 

 

4. Co je monogamie? Jak se nazývá opak monogamie? 

 

 

Přečtěte si v učebnici látku na straně 30 až 33 – I rodina se někdy neshodne. 

Zápis do sešitu: 

Téma: Konflikty 

Rodinný konflikt – překročení pravidel nebo zákazu, chyba v komunikaci 

- rodič x rodič, rodič x dítě  

- nedorozumění, výčitky, hádky 

Prevence: předem stanovená pravidla a jejich dodržování 

Je potřeba najít vhodné řešení. 

Způsoby řešení konfliktu: 

1. ÚNIK – vyhýbání se konfliktu, útěk 

2. KONFRONTACE – nikdo nechce ustoupit, nelze se dohodnout 

3. DOHODA, KOMPROMIS – řešení přijatelné pro obě strany 

Jak předcházet konfliktům   

1. uklidnit se, přemýšlet, nejednat hned 

2. sdělit pocity, hledat řešení, zvážit následky 

3. najít řešení přijatelné pro obě strany 

Tolerance 

- trpělivost, vzájemný respekt, snášenlivost 

- tolerovat názor druhého, neshazovat ho 


