
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.B 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Bečková 

Zadávací období: 11. - 15. 1. 2021 

 

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 

 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.B 

Období: 11. - 15.1.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: út v 10:55 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_6B_F_soubory_prezentace_Hmotnost 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Třída: 6.B 

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer 

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz 

Období: od 11.1. do 15.1.2021 

V pondělí si opište novou látku – Hydrosféra. Najdete vše zde nebo v Teamsu skupina Z6B v 
souborech. 

Ve čtvrtek 14.1. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět v 10.00 hod. 

 

Hydrosféra. 
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hydrosféra = vodní obal Země 

97 % vody - oceány a moře = slaná voda 

2 % vody - ledovce 

0,7 % vody – podzemní voda 

0,2 % vody – povrchová voda = řeky, jezera 

0,1 % vody – vodní pára = mraky 

koloběh vody v přírodě: 

 
 

oceány – 71 % zemského povrchu = Země – vodní planeta 

 



 
 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 6.A,B 

Vyučující: Ing. Petr Rošický   
 telefon: 383 311 504   

e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 11. – 15. leden 2021  

Třída PTÁCI: 

Ti, co ještě neprezentovali, dodělají svůj referát jako prezentaci ve wordu nebo power-pointu. Aby 
mohli zpracovanou práci od prezentovat během on-line hodiny (podle seznamu ve třídě, který jste 
vyplnily, bude každý žák krátce prezentovat daný řád).   Ostatní žáci si během prezentace a dále v 
rámci samostudia zapíší do sešitu významné znaky jednotlivých řádů, zajímavosti a zástupce. 
(hrabaví, měkkozobí, vrubozobí, brodiví, dravci, sovy, šplhavci, kukačky a pěvci) a jejich zástupce. 

  

 Třída: 6.B. 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 15.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Starověká Čína a její vynálezy 

Učebnice str. 70 -71, přečíst, vypsat stručné poznámky + shrnutí do sešitu, naučit.🤔. 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
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Předmět:  Anglický  jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Učebnice - str. 8 – zopakuj si řadové číslovky, str. 10 – zopakuj měsíce. 

Str. 15 – zopakuj si tabulku – adverbs of frequency,  str. 23 - pročti věty ze cv. 5a a 6 , pracovní 
sešit - dopiš slovíčka ze str. 80 až do konce sekce At home. 

 

MATEMATIKA    6.B      2020/2021 

Vyučující: Jana Husová                 E-mail:      Jana.Husova@zsgvodnany.cz           

Úkoly na období 8.1 – 15.1.2021 

Prosím o zaslání označených úkolů na výše uvedenou e-mailovou adresu, a to vždy nejdéle  další 
den. Výsledky opakovacích cvičení uvedu u dalšího zadání. 

  

Pondělí 11.1.2021 – online výuka 

Učebnice A 6: 115/3 a, b, c - opakování dělení desetinných čísel. 

PS 6/2.díl: 110,111 – rozklad na součin prvočísel; 113, 115, 116 – nejmenší společný násobek. 

  

Úterý 12.1.2021  

P/S 6/1.díl: 48/14,18 – opakování zlomků 

POSLAT: PS 6/2.díl: 115/3,4 

  

Středa 13.1.2021 

PS 6/1.díl: 43/ 24, 25; 44/26 – opakování zlomků. 

POSLAT: PS 6/2.díl: 116/5,6 

  

Čtvrtek 14.11.2021 – online výuka 

PS 6/2.díl: 117 – nejmenší společný násobek; 119, 120 – největší společný dělitel. 

  

Nepovinné: Učebnice Aritmetika 6: 73/ 5,7 

 

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. 

Sloh: popis 
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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 

 

 

 

 

Občanská výchova 6. B  

   

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. V minulé online hodině jsme se bavili o tom, co je pro nás Domov. 

Na úterní online hodinu si prosím projděte stranu 36 a 37. S tím, že si připravte úkol na straně 37 s tím 

seřazením, jak jdou za sebou jednotlivé etapy života. Těším se na úterý. 

Zdroj obrázků: www.pinterest.com  
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