
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.D 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Libičová 

Zadávací období: 11.1. - 15.1.2021 

 

 

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.D – soubory – PL1 objem.pdf“ 

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

odevzdání je 15. 1.  

 

 
  

Předmět: Informatika   
Zadání platí pro období: 11. 1. – 15. 1. 2020   (2. vyučovací hodiny)  

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  
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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. 

 

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.🤔. 

 

Předmět: Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 11.1. - 30.1.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

 Zadání: Moderní trendy současné kuchyně 

• Vypracuj stručný referát na výše uvedené téma. Zjištěné informace a 

zajímavosti můžeš doplnit obrázkem, fotografií. Referát bude tvořen  

textovou částí, obrázek bude přílohou. Termín plnění do 30.1. 2021. 

Mnoho zdaru. 
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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 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 11.1.2021 

  

Tento týden není zadána nová práce, pořád ještě platí zadání z minulého týdne. Příští 

týden (18.1.) bychom si udělali online hodinu 😊 
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Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková     

Zadání platí pro období: 11.1.- 15.1.  2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz    

  

Online hodiny: středa (Wednesdays) 10:00 – 10:30  

čtvrtek (Thursdays) 12:00 – 12:30  

  

Téma: 4. lekce: 4A Food and drink, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, neurčitý člen 

   

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 

  

  

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. 
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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 již máte opsanou / nalepenou v sešitě. 

  

Pracovní sešit  (workbook)  

  

1. Napište do školního sešitu otázku a zápor pro následující věty. 1) Tom and Jerry are cleaning the cages 

at the moment. 2) Craig washes his bike every day. (středa 13/1) 
2. cv. 5, str. 35  Napište podtržené potraviny do právného sloupečku, to počitatelný /nepočitatelný 

(čtvrtek 14/1)  
3. cv. 6, str. 35 Podívejte se na obrázek, doplňte text s a / an. (čtvrtek 14/1)  

4. Další možné procvičení: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs  

  

Test: slovní zásoba 4A 14/1  po online hodině.  

 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 6.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Má vlast – učebnice od strany 60 

2. Projít si prezentaci „Život v regionech“ (vložena v Teams, nevypisovat si poznámky) – nachází se v ní 

zajímavosti, otázky a úkoly, křížovka – v prezentaci se orientovat pro správné vypracování úkolu, 

zároveň se budeme o informacích z prezentace bavit v online hodině 
3. Vybrat si jeden region ČR a stručně zpracovat informace (Word, PowerPoint, školní sešit)  

o vybraném regionu z hlediska: poloha, řeč, nářečí, zvyky, písně, lidové kroje, zajímavosti, …  
a vypracovaný úkol mi zaslat do 15.1. do Teams 

4. Vyplnit online test – sledujte informace v Teams 

5. Mít připravené referáty v online hodině 
6. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova 6.D (průběžné informace, testy, referáty) 

 

 

Třída: 6.C, 6.D 

Předmět: Zeměpis 
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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 úterý 12. 1. na online hodině si napíšeme test z těchto kapitol: Vznik 

pohoří, Zvětrávání, Výšková členitost povrchu. 

  

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 
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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 

 

Distanční učivo  

Český jazyk 6. D 

Od 11.1.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Pondělí 11.1.2021 online hodina 

Učebnice str. 52 Číslovky 

- Zapište si poznámky z tabulky do sešitu plus tabulka Pravopis číslovek na str. 53 

Pracovní sešit str. 38 cv. 1,2 

Úterý 12.1.2021 – literární výchova 

Putování za humorem a satirou  

Jerome Klapka Jerome: Velké balení, str. 70 – 71 

- anglický spisovatel a redaktor 

- dílo: Tři muži ve člunu, Tři muži na toulkách 

- Velké balení – ukázka 

- budou si přátelé na toulkách vařit nebo se chystají jíst v restauracích? 

  

- vyjmenuj všechny potraviny, které jsou v ukázce zmíněny 

- napiš úryvek, který vnímáš jako vtipný 

- kdo v příběhu vystupuje? napiš jednotlivé postavy a charakterizuj je 

- z pohledu které postavy je příběh vyprávěn? 

- představ si, že točíš film, jaký žánr by to byl? 

- jak je utvořeno slovo očividně? najdi alespoň jedno slovo příbuzné 

- co znamaná, že Montgomerncy jančil? 

- přečti si vtipy na okrajích stránky v učebnici, zkus vymyslet vlastní vtip 



Středa 13.1. 2021 sloh 

Popis postavy – pracovní sešit str. 80 cv. 4 – popis vodníka – vypracujte ve wordu a zašlete mi do 

chatu na Teams nebo emailem do 15.1.2021, vypracujte cvičení a,b,c,d,e 

Čtvrtek 14.1.2021 – online hodina 

Pracovní sešit str. 38 cv. 3, str. 39 cv. 4,5,6, Závěrečné opakování – cv. 1 a 

Pátek 15.1.2021 – čtenářská dílna – čtěte si knihu do čtenářského deníku 

Děkuji všem za to, že pilně pracujete a sejdeme v pondělí a ve čtvrtek při online setkání. 

 

 

 


