
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.A 

Třídní učitel:  Mgr. Michaela Schánilcová 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.A 

Období: 11. - 15. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: pá v 8:00 Teams  

 

Délka 

• Vypracuj plánovaný online test v Teams. Pozor, test je do čtvrtka do 14:00. 

Hmotnost 

• Další fyzikální veličinou, kterou budeme probírat je hmotnost. Budeme si o ni povídat na 

online hodině. Do sešitu si přepište první tři snímky z prezentace Hmotnost 

o Prezentaci naleznete Teams_6A_F_soubory_prezentace_Hmotnost 

 

Předmět: Informatika 

Třída: 6.AB 

Období: 11.- 22.1.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

 

Excel 

• Pozor, jelikož je následující úkol rozsáhlý je zadaný do pátka 22.1.2021. 

• Vytvořte si v excelu svůj vlastní rozvrh hodin. Úprava, podoba je čistě na vás. 

• Vytvořený rozvrh hodin zašlete v teams nebo emailem. 



• Tento rozvrh je závěrečná práce za letošní pololetí, proto je důležité i nepovedené 

pokusy zaslat. Hodnotím i snahu. 

• Pro ty kteří neví jak se úkolu zhostit, nabízím dvě možnosti.  

o V souborech najdete prezentaci Excel_10, kde je v podrobně popsaná tvorba 

rozvrhu. Váš rozvrh nemusí mít nutně následující podobu.  

o Nabízím možnost dobrovolných online hodin, kde tvorbu rozvrhu ukáži.  

▪ Út 12.1.2021  do 13:30 6.A 

▪ Út 12.1.2021  do 14:00 6.B 

 

Třída: 6. A   

Předmět: Anglický jazyk     

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková      

Zadání platí pro období:  11.1.- 15.1.      

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz     

   

Online hodiny: pondělí (Monday) 8:00 – 8:30   

úterý (Tuesday) 8:00 – 8:30   

pátek (Friday) 10:00 – 10:30  

   

   

2Revision, 4A Food and drink (3. lekce se dle osnov vyučuje v 7. ročníku), počitatelná a nepočitatelná 

podstatná jména 

   

  POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

  

  

We need some tomatoes. How many do we need? 
  
We need some bread. How much do we need? 

  

a. Některá podstatná jména jsou počitatelná (gramatická počitatelnost). Mohou být v jednotném nebo v 

množném čísle. 

  an apple a sausage  an onion 

six apples 100g of sausages  lots of onions 

   

b. Některá podstatná jména jsou nepočitatelná. Nevyjadřují protiklad jednotného a množného čísla. 

some milk a lot of rice a little butter 

mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz%22%20/t%20%22_blank


  

Neurčitý člen a / an  
a potatoe 
a hamburger 

an apple 
an egg 

  

a. A / an jsou neurčité členy. Pokud následující podstatné jméno začíná (vyslovovanou) souhláskou, 

použije se A. Pokud začíná (vyslovovanou) samohláskou, používá se AN. 

  

b. A / an se nepoužívají u tvarů množného čísla a u nepočitatelných podstatných jmen. 

  

You need a frying pan. Potřebuješ pánvičku. 

You need an egg. Potřebuješ vajíčko. 

I like apples. Chutnají mi jablka. 

There´s sugar in this tea. V tomto čaji je cukr. (Je oslazený) 

  

  

 Gramatiku si opište / nalepte / vložte do sešitu na pátek 15/1 

  

Pracovní sešit  (workbook)   

   

1.  Dobrovolné: procvičování přítomného průběhového času: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-

present-continuous-tense-1-uroven/1455; https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-

continuous-tense-2-uroven/1663 (pondělí 11/1) 
2. Slovní zásoba 4A Food and drink str.83 (úterý 12/1)  

3. cv. 1, str. 34 Zakroužkujte jídlo, které je odlišné. (úterý 12/1)  
4. cv.2, str. 34 Napište názvy jídel z cv. 1 do správných sloupečků. (úterý 12/1)  

   

   

Test: PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ pondělí 11/1 po online hodině (přehozeno z pátku 8/1) 

 

PŘEDMĚT: DĚJEPIS A RODINNÁ VÝCHOVA 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 10:55 

DĚJEPIS 

Opiš do sešitu a podívej se na videa: 

Kompas času 13  Indie 1 

https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/1455
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-1-uroven/1455
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-2-uroven/1663
https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-present-continuous-tense-2-uroven/1663
mailto:michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=hQqvE41jGkY


Kompas času 14  Indie 2 

 

Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael 

Fénicie-na území dnešního Libanonu. Féničané byli zdatní mořeplavci a obchodníci. V severní Africe 

založili město Kartágo. Zjednodušili abecedu a zavedli hláskové písmo. Vyráběli barvivo purpur z 

mořských plžů (na 1g barviva potřebovali 10 000 plžů). Purpurový oděv nosili ti nejbohatší. 

Kanaán - dnešní území Izraele a Palestiny 

R. 1250 př.n.l. se zde usídlili izraelské kmeny které věřili v jediného boha. Prorok Mojžíš dostal od 

Boha na hoře Sinaj 10 božích přikázání. Jejich posvátnou knihou je Tóra.  

Prvním králem byl Saul. Nejznámější jsou David a Šalamoun.  

Část židovského obyvatelstva odvedli do zajetí do Asýrie a kmen Juda do Babylónie. Po návratu ze 

zajetí obnovili město Jeruzalém.  

Starověká Indie 

Starověká Indie 
Nacházela se na území dnešní Indické republiky, Pákistánu, Nepálu, Bhútánu a Bangladéše. Jsou zde 
dvě velké řeky – Indus a Ganga. 
 

První zemědělci se usazovali kolem 6000 let př.n.l. severozápadně od řeky Indu. Kolem roku 2500 
př.n.l. v úrodném údolí řeky Indu začali plánovitě budovat první města – Mohendžodáro, Harappa. 
Používali písmo, které nebylo dodnes rozluštěno, proto máme poznatky o této civilizaci pouze 
z hmotných pramenů.  
Kolem roku 1800 př.n.l. sem začali pronikat kočovní Árjové. Nezakládali města, ale zanechali nám 
rozsáhlé sbírky básní a oslavných písní, ze kterých čerpáme informace o jejich životě. Jejich jazykem 
byl indoevropský jazyk sánskrt.  
 

Vyznávali mnoho bohů – Šiva, Višna, Indra. Věřili v posmrtný život a tzv. reinkarnaci. Člověk se po své 
smrti narodil znovu, ale v jiném těle, kastě a mohl se narodit jako rostlina nebo zvíře. Posvátným 
zvířetem je kráva. Lidé byli rozděleni do 4 kast – bráhmani, kšatrijové, vaišjové a šúdrové. Bráhmani 
studovali a učili jiné, Kšatrijové bojovali a vládli ostatním. Vaišjové byli zemědělci, obchodníci a 
řemeslníci. Šúdrové sloužili všem předcházejícím skupinám. Je to i základ náboženství – hinduismus.  
Budhismus – zakladatelem princ Sidhárta Gautama, který dostal později jméno Buddha. Neposuzoval 
lidi podle kastovního systému. Všichni jsou si rovni. 
 

Maghadská říše – zakladatelem panovník Ašóka. Po dobyvačných válkách si uvědomil, že nemá cenu 
válčit, ale starat se dobře o své poddané. Nechal po celé říši tesat na kamenné sloupy nápisy, kde 
nabádal lid, aby se k sobě chovali dobře podle Buddhovo učení. 
Kolem roku 450 n.l. vpadli do Indie kočovní Hunové a jednotná Indie se roztříštila na menší státy. 
Největším vynálezem Indů je devět číslic a nula (1-9, 0). Jelikož je převzali Arabové a rozšířili do světa, 
říká se jim arabská čísla. 
 
RODINNÁ VÝCHOVA 
Projděte si soubor Výchova ke zdraví ve vašem kanále RV6.A a napište si z toho jen váš jídelníček do 
sešitu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W3iVALCmJLk


 

 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 Zdravím při distanční výuce. Na toto období máte následující úkol: 

• Jeden den sledovat teplotu vzduchu a vypočítat průměrnou denní teplotu. Jak se ale 

tento ukazatel zjistí (vypočítá)? Jednoduše! Třikrát za den se změří teplota vzduchu 

(7:00, 14:00 a 21:00), zapíše, všechny tři čísla se sečtou. V noci se teplota neměří 

(nezaznamenává), ale pro správné stanovení průměrné teploty, se večer naměřená 

teplota, přičte ještě k součtu tří čísel.  A vydělí se tedy ne třemi, ale čtyřmi. Příklad: 

Datum Místo Hodina Naměřená teplota 

5.1.2021 Vodňany, 

Komenského 17 

7.00 0°C 

  14.00 

  

4°C 

21.00 

  

1°C 

  

Jaká byla průměrná denní teplota tohoto dne? 

Součet  0°C + 4°C + 1°C + 1°C = 6°C  

6°C : 4 = 1,5°C 

Průměrná denní teplota tohoto dne byla 1,5°C. 

 

• Tak, teď víte skoro všechno, a můžete tedy vypočítat a zapsat do tabulky průměrnou 

denní teplotu vámi zvoleného dne. 

Naše online hodina bude ve čtvrtek v 11:45.  

Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu. 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


 

 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Třída: 6.A 

Období: 11. 1.- 15.1. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: úterý 11.1. v 8.00, pátek 15.1. v 10.00 

 

Unit2/A,B  

• Procvičování přítomného času průběhového PS str.15 cv.4,6- poslech na CD v PS 

• Procv. přít. času průb. -učebnice str.30 cv. 1 - napiš do školního sešitu 

• Zápis slovní zásoby s přepisem část 2B – PS str.81 

• Procvičovat si slovní zásobu tím, že si slovíčka přečteš každý den alespoň 2x 

• Přečíst a přeložit text 2B- Mickey´s  model dinosaur   - napiš do školního sešitu 

Vypracované úkoly vlož do teams AJ/6A /Soubory/Vypracované úkoly 

 

Třída: 6.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2021 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: pravopis přídavných jmen 

Opakování: UČ 40/6a) písemně do ŠS – kontrola v úterní online hodině 

Zopakujte si pravopis -n- a -nn- u přídavných jmen. V UČ str. 34 najdete krátký oranžový rámeček, 
přepište si jej do školního sešitu a zkuste vymyslet více vlastních příkladů, ve kterých dochází ke 
zdvojení -nn- a ve kterých naopak z důvodu utvoření od názvů zvířat zůstává jednoduché -n-. 

Procvičujte ústně v UČ 34/2, písemně v PS 26/1,3. 

Literatura: pohádka 

V souborech najdete pracovní list s názvem “Pohádka_Popelka”. Najdete zde dvě verze této pohádky 
od dvou známých autorů – porovnejte je, vyřešte uvedený úkol a zamyslete se nad tím, jak zní verze 
pohádky o Popelce, kterou znáte vy. Při další hodině pak naše verze porovnáme. 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


Sloh: popis 

Zopakujte si vše, co jsme si zatím řekli o popisu. Na online hodinu slohu všichni vymyslete takovou 
“popisnou hádanku”. Vyberte si jakoukoliv věc, která se nachází u nás ve škole a všichni se s ní 
pravidelně setkáváme (ideálně něco, co se nachází ve vaší třídě). Pokuste se tuto věc co nejlépe popsat 
a formulovat tento popis jako hádanku pro spolužáky. Těším se na vaše hádanky! 

Příklad: Ráda bych vám popsala věc, se kterou se všichni setkáváme v naší škole. Abych vám to trochu 
ztížila, nejedná se o nic, co najdete ve třídách. Vídáte ji však velmi často. Zdraví vás hned při příchodu 
do školy, zahlédnete ji jistě i o přestávkách a loučí se s vámi při odchodu... Nejde o věc na první pohled 
nikterak výraznou. Je tichá, má neutrální šedou barvu a její tvar je, řekněme, dost nerovný. Plno z nás 
už ji po tolika letech ani nevnímá, přestože zaujímá poměrně velkou plochu. Má však svou důležitou 
funkci v každém patře, dokonce i v jídelně a šatně. A i když nás možná občas trochu štve (obzvlášť po 
ránu), naše budova a ani my bychom se bez ní neobešli – leda bychom se chtěli učit před školou nebo 
na dvoře. Co to je? 

Online výuka 6.A: úterý, 11:45 – mluvnice; čtvrtek, 10:00 – sloh 

Online výuka 6.B: úterý, 10:00 – mluvnice; pátek, 9:00 – sloh 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Třída: 6. A 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 11.1. – 15.1.2021 

  

Dobrý den všem,  

tento týden nás čekají poslední dva řády savců: hmyzožravci a primáti. 

Přečtete si tuto látku v učebnici str. 60-61.  Pozorně si prohlédněte obrázky. 

Do sešitu si k hmyzožravcům  (str.60), napište alespoň 3 jejich hlavní znaky, vypište zástupce 

a napište ke každému alespoň 3 informace. 

U primátů (str. 60 - 61) si vypište jejich znaky, jednotlivé zástupce a u třech z nich několik 

zajímavostí. 

  

Referát si na středu připraví: Honzík (náhradní termín), Karolínka (náhradní termín), 

Kristýnka (náhradní termín), Terezka, Jindra, Tom Kubička a Eliška. (pošlete mi ho také do 

chatu na Teams nejdéle do úterý 20:00 hod.). 

 

 

MATEMATIKA 



Třída: 6. A 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová 

Zadání platí pro období: 11.1. – 15.1.2021 

  

Dobrý den všem, tento týden nás čeká: Největší společný dělitel 

Pracovní sešit 2. díl str. 119 – 124, učebnice aritmetika str. 66 - 69 

Na str.119 si napište zápis podle ofocené stránky na Teams 

V pondělí si procvičte nejmenší společný násobek a vypracujte test zadaný na Teams.  

Novou látku vám vysvětlím v úterý na online hodině. 

120/A1, A2 

121/A3, A4 

122/A5, A6, A7, A8 

123/A9, A10, A11 

124/B12, C13, C14 – dobrovolné pro žáky, kteří chtějí mít znalosti na úrovni 1 – 2 

  

Tučně zvýrazněné příklady je minimum, které je nutné na zvládnutí 6. třídy. 

Výsledky si samostatně zkontrolujete podle ofocených stránek na Teams. 

Případné dotazy si připravte na online hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Občanská výchova 6. A   

Vyučující: Marcela Čábelová    

Zadání platí pro období: 11. 1. - 15. 1.  2021  

Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams    

  

Přeji pěkný druhý týden v roce 2021. Protože jsme se minulý týden neslyšeli při online hodině, tak 

vše řádně nachystáte na pátek. A k tomu si připravíte úkol ze strany 37 jednotlivé vývojové etapy 

života. Budeme si říkat, co je pro ně typické a jak jdou za sebou. Pročtěte stranu 38. Těším se na 

pátek.  

Zdroj obrázků: www.pinterest.com 
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