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Informace o projektu
Název projektu:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
Vzdělávací materiál bude využíván v hodinách přírodopisu jako součást studijního materiálu
pro žáka. Žák si zopakuje základní učivo z 5. ročníku, na které bude v dalších hodinách
přírodopisu navazovat. V závěru má možnost ověřit si své vědomosti na kontrolních otázkách.
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OPAKOVÁNÍ Z 5. ROČNÍKU

1.Vesmír
Pojmy: a) souhvězdí
b) hvězdy
c) světelné roky
d) galaxie
e) mléčná dráha
f) Slunce
g) planety
h) sluneční soustava
ch) Měsíc
i)střídání dne a noci

ŽÁCI SI DANÉ POJMY NAJDOU A VYPÍŠÍ
SAMI POMOCÍ INTERNETU

2. Život na zemi
Teplo a světlo = Slunce
Vzduch
Voda sladká, slaná
Půda
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Opakovací test:
1) Vyjmenuj planety sluneční soustavy.
2) V jakých jednotkách bývá uváděna vzdálenost vesmírných
těles?
3) Co je to světelná minuta?
4) Co je to souhvězdí a které nejznámější znáte?
5) Která je nejbližší hvězda planety Země?
6) Obíhá Měsíc kolem Slunce nebo Slunce kolem Měsíce?
7) Které podmínky jsou nezbytné pro život na Zemi?
8) Doplňte text:
Jedna otočka Země kolem své osy trvá …………… .
9) Země oběhne kolem Slunce za …………… a čtvrt dne.
Zároveň se na Zemi vystřídají …………. roční období,
jsou to …………, ………… ,……………. a …………… .
10) V moři je voda …………….., ale v řekách a jezerech je
voda ……………… .
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Křížovka:
Doplňte neúplné věty, v tajence rozluštíte dar, který nám dává
Slunce.
1. Slunce nám přináší světlo a ……2. Na povrch Země dopadá sluneční …….
3. Voda v pevném stavu se nazývá …….
4. Když budeme bez brýlí pozorovat Slunce poškodíme si …..
5. Teplo a světlo k životu potřebují všechny živé …….
6. Bez Slunce by na zemi neexistoval ……..
7. Slunce se skládá z rozžhavených plynů, které mají vysokou
…………
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Přírodopis I pro 6.ročník ZŠ, nakladatelství Scientia
Přírodověda pro 5.r. ZŠ, nakladatelství Fortuna
PS k přírodovědě pro 5.r. ZŠ, nakladatelství Fortuna
Přírodověda pro 5.r., Nová škola
Přírodověda pro 5.r.- PS, Nová škola
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