
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.C 

Třídní učitel: Mgr. Jitka Polívková 

Zadávací období: 11. 1. - 15. 1. 2021 

 

Třída: 6.C 

Předmět: ČESKÝ JAZYK 

Jméno vyučujícího: DAGMAR šMÍDOVÁ 

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

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice – Přídavná jména – pořádně se naučit tabulku str.32, kterou máte mít zapsanou ve 

školním sešitě. Přidat k tomu tabulku str. 33, zapsat, naučit. Všechno je to už opakování, nic 

nového!!!! Připravte si na zkoušení učebnici na čtvrtek 14.1. str. 32, cv.3, str.33, cv.4 a PS str.24, 

cv.2.                                                             

 Literatura – Putování za lichožravou květinou  str.102 – 103 – přečtěte, zapište do sešitu                      

– nezapomeňte datum, název úryvku i celé knihy, autora – a splňte úkol č.3. 

                      Po příjezdu na ostrov  str.104 – 105 – přečtěte, zapište – stejně jako předchozí článek. 

Odpovězte na otázky  č.2, 3, 4. 

 

Třída: 6.C  

Předmět: Fyzika   

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2020      

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

   

Téma: Měření objemu  

  

Pokračujeme v úkolech, které byly zadány minulý týden 

  

Vypracujte pracovní list, který naleznete v kanálu: „Fyzika 6.C – soubory – PL1 objem.pdf“ 

List si vytiskněte, vyplňte, vyfoťte a odevzdejte do „Zadání – Fyzika 6.C-Objem“. Termín 

odevzdání je 15. 1.  

 

 
 Třída: 6.C  

Předmět: Informatika   

Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2020   (2. vyučovací hodiny)  
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Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

   

Téma: Word – tabulka  

Pokračujeme v úkolech, které byly zadány minulý týden. 
  

Na konci týdne budete mít hotový Váš rozvrh hodin, který si uložte u sebe na počítači. 

Další pokyny dostanete příští týden 

 

Matematika   

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 11. – 15. 1. 2021  

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

Pondělí 11. 1. 2021 – online hodina 

Připravte si pracovní sešit číslo 2. Naučíme se dělit desetinným číslem. (str. 85/1 a str. 86/2)  

Úterý 12. 1. 2021 – samostudium 

Vypočítáte příklady ze strany 95 – 1, 2, 3, 4 a 5.   

Středa 13. 1. 2021 – online hodina 

Budeme počítat příklady z pracovního sešitu – 87/4, 5 a 6.  

Čtvrtek 14. 1. 2021 – samostudium 

Vypočítáte příklady ze strany  88 – 7, 8, 9 a 10.  

Pátek 15. 1. 2021 – samostudium 

Vypočítáte příklady ze strany 96 – 6, 7 a 8. 

 

Třída: 6.C. 

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.🤔. 

 

Třída: 6.C, 6.D 
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Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Dát si do pořádku sešit z Přírodopisu. 

2. Dopsat si tyto skupiny ptáků (viz níže). 

3. Opakovat si celou látku Ptáci. 

4. Vypracovat pracovní list č. 4  - Ptáci, který najdete v Zadání v Teams. 

  

1. Ptačí obři 

− běžci (nelétají) 

− zakrnělá křídla 

− silné nohy 

− dobrý běh (50 km/hod) 

− zástupci: 

▪ pštros dvouprstý 

▪ nandu pampový 

▪ emu hnědý 

  

2. Ptačí trpaslíci 

− velmi drobná těla 

− srpovitá křídla → rychlý pohyb 

− vířivý let 

− trubicovitý zobák (sají nektar) 

− zástupci: 

▪ kolibřík čmelákový (6,3 cm/1,8 g) – Ekvádor, Peru 

Třída: 6.C, 6.D 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Na minulé online hodině jsme probrali úvod do Atmosféry a začali podkapitolou 

Počasí. Nyní budeme v této látce pokračovat. Přepište si pečlivě tyto poznámky do 

sešitu (zákaz vlepování). 

2. Online test – ve středu 13. 1. na online hodině si napíšeme test z těchto kapitol: 

Vznik pohoří, Zvětrávání, Výšková členitost povrchu. 
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Teplota vzduchu 

− teplota vzduchu klesá s rostoucí nadmořskou výškou 

▪ asi 1°C na 150 výškových metrů 

▪ zemský povrch vydává méně tepla 

− teplota vzduchu klesá s klesajícím množstvím dopadajícího slunečního záření 

▪ jiný úhel dopadu slunečního záření (rovník x pól) 

Tlak vzduchu 

− 1 metr krychlový vzduchu váží asi 1, 3 kg 

− hmotnost atmosféry tlačí na zemský povrch 

− teplejší vzduch → stoupá → lehčí → nižší tlak 

− studenější vzduch → klesá → těžší → vyšší tlak 

  

Vlhkost vzduchu a oblačnost 

− vlhkost vzduchu – množství vodní páry v ovzduší  

− vodní pára se ochlazením sráží v jemné kapky 

− vznikají oblaka a dochází k oblačnosti (stupeň pokrytí oblohy oblaky: jasno až zataženo) 

  

Mlha, rosa, jinovatka 

− souvisí s vlhkostí vzduchu  

− v noci nebo z rána se u povrchu vzduch ochladí 

− vodní pára se srazí v drobné kapky 

− může vzniknout mlha, rosa či jinovatka 

  

Atmosférické srážky 

− oblaka již nejsou schopna udržet vodní kapky 

− mrholení, déšť, kroupy, sníh 

− množství stoupá s rostoucí nadmořskou výškou 

− množství klesá s rostoucí vzdáleností od oceánu 

  

Rychlost a směr větru 

− vítr vzniká rozdíly v tlaku vzduchu 



− z míst s vyšším tlakem do míst s nižším tlakem 

− čím jsou rozdíly větší, tím je větší i rychlost větru 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 6. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 6. C, 

tento týden dokončíme opakování Unit 2. 

pondělí 11. 1. 2021 – online hodina – celá třída 

pracovní sešit 

strana 22 / cvičení 1, 2, 3, 4  

Nejprve zkontrolujeme domácí úkol. 

gramatika - pracovní sešit 

strana 73 

tabulka 2.6 – must 

tabulka 2.7 – osobní zájmena v podmětu a předmětu 

Uvedená pravidla si společně zopakujeme a procvičíme. 

pracovní sešit 

strana 23 / cvičení 5 

strana 23 / cvičení I can… 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 67 / cvičení 2  

Úkol zkontrolujeme na začátku příští online hodiny. 

  

středa 13. 1. 2021 – online hodina – skupina 1A6C 

čtvrtek 14. 1. 2021 – online hodina – skupina 2A6C 

pracovní sešit 
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strana 67 / cvičení 2 – kontrola domácího úkolu 

strana 67 /cvičení 1 – čtení s porozuměním 

Společně si přečteme a přeložíme článek RING-TAILED LEMURS. 

Úkol k odeslání 

Přeložte zadané věty. Své odpovědi pošlete do čtvrtka 14. 1. 2021 na adresu 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz Děkuji. 

Přelož do českého jazyka. 

1 Do you speak English? 

2 What do you do in your free time? 

3 She cooks every day. 

4 What are you doing now? 

5 I´m reading a book. 

Přelož do anglického jazyka. 

6 Kam teď jdeš? 

7 On se teď dívá na televizi. 

8 Já teď prostírám stůl. 

9 On musí pomáhat své sestře. 

10 Já musím dělat své domácí úkoly.  

  

Děkuji vám za spolupráci a těším se na vás při našich online hodinách. 

  

 Předmět: Občanská výchova    

Zadání platí pro období: 11.-15.1.2021    

Jméno vyučujícího: Mgr. Jarmila Rybáčková  

E-mail: Jarmila.Rybackova@zsgvodnany.cz  

  

Téma: ČR – demokratický právní stát  

Zadání: Přečtěte si text v učebnici s. 67-68. Zapište si poznámky uložené v Teamsech. 

Online hodina 15.1. v 11.45: Projdeme společně témata Státní symboly a ČR – demokratický právní 

stát. 
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Poznámka: V Teamsech  Ov 6.C v souborech najdete složku Poznámky – zde postupně všechny 

poznámky, které byste měli mít zapsané ve ŠS. Dále složky dle témat. Nově Má vlast – zde PL státní 

symboly a prezentace Česká republika – symboly. 

 

  

  

  

 

 


