
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.A 

Třídní učitel:  Mgr. Michaela Schánilcová 

Zadávací období: 18.1.-22.1.2021 

 

Třída: 6.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Zadání platí pro období: 18. 1. – 22. 1. 2021 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: pravopis přídavných jmen 

Pročtěte si oranžový rámeček b) v UČ 35 (-ský, -ští, změna hlásek při odvozování) a opište si jej do 
školního sešitu – vysvětlíme si v online hodině. 

Procvičujte v PS 27/4,5,7. 

Literatura: pohádka 

V zadání v Teams najdete kvíz s názvem “Čj6 – Souhrnné opakování z literatury”, vyplňte jej nejpozději 
do středy 20. ledna – jde o poslední známku tohoto pololetí. 

Sloh: popis 

Přečtěte si text v UČ 121/1 a zkuste podobným způsobem popsat svůj pokoj, písemně do slohového 
sešitu. Jako pomůcku můžete použít osnovu v UČ 121/3 a sestavit pořadí informací se vašem textu 
podle ní. Váš text by měl obsahovat nadpis, tři odstavce (jeden pro úvod, druhý pro stať a třetí pro 
závěr) a měl by být dlouhý přibližně na půl stránky až stránku slohového sešitu. Vaše práce 
odprezentujete v online hodině. 

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

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

 

Předmět: Hudební výchova  

 Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo: Kdo ještě nevypracoval referát o zpěvákovi či skupině (výběr je na Tobě), do 

28.1.2021,  zkusí napsat vlastními slovy. 

 

Třída: 6. A   

Předmět: Anglický jazyk     

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková      

Zadání platí pro období:  18.1.- 22.1.      

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz     

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

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
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úterý (Tuesday) 8:00 – 8:30   

pátek (Friday) 10:00 – 10:30  

     

Téma: 4. lekce: 4A Food and drink, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some, any; 4B Stone 

soup, some any 

  

POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

 

SOME, ANY 

I´ve got some books. Mám nějaké knihy. 

I haven´t got any food.Nemám žádné jídlo. 

Have you got any money?Máš nějaké peníze? 

  

a. Some a any se používají u tvarů množného čísla počitatelných podstatných jmen a u nepočitatelných 

podstatných jmen. 

  

Some books                       some money 

  

b. V kladné větě použijeme some. 

  

V záporné větě a v otázce použijeme any. 

  

Is there any milk?  There isn´t any time. 

  

 Gramatiku si opište / nalepte / vložte do sešitu na pátek 22/1 

  

Učebnice (student´s book) 

1. cv. 4b, str. 45 Napište do školního sešitu, jaká slova jsou počitatelná či nepočitatelná. (pondělí 18/1) 

  

Pracovní sešit  (workbook)  

1. cv. 5, str. 35  Napište podtržené potraviny do právného sloupečku,  počitatelný /nepočitatelný (úterý 

19/1)  
2. cv. 6, str. 35 Podívejte se na obrázek, doplňte text s tvary neurčitého členu a / an. (úterý 19/1)  

3. str. 83. slovní zásoba Stone food  zapište si slovní zásobu, během online hodiny si přečteme kvůli 

výslovnosti (pátek 22/1)  
4. cv. 2, str. 36  Napište slova ze cvičení 1 do správných sloupečků ve cvičení 2.(pátek 22/1)  



5. Další možné procvičení: 

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

  

Příští týden, a to v pondělí 18.1. bude přezkoušení žáků, kteří nemají dostatečné množství známek / mají 

známku nerozhodnou. Prosím o zajištění mikrofonu.Někteří žáci mají domluvenou osobní konzultaci ve škole 

ZŠ Alešova. 

 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.A 

Období: 18. - 22. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: pá v 8:00 teams  

 

Hmotnost 

• V sešitě máte naposledy z prezentace převody na 4. snímku. Doplňte si poznámky do 9. 

snímku. Zbytek uděláme společně na online hodině. 

o Prezentaci naleznete Teams_6A_F_soubory_prezentace_Hmotnost 

• Přečtěte si o hmotnosti v učebnici str. 28-31 

• Procvičujte převody jednotek hmotnosti 

o https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid 

 

 

DĚJEPIS A RODINNÁ VÝCHOVA 

DĚJEPIS 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Období: 18.1.-22.1.2021 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST10:55 

 

Budeme pokračovat se starověkou Indií. Poznámky máte již z minulého týdne, proto si 

projděte jen tyto prezentace. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/68967 
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/68966 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/18715 

 

Rodinná výchova- dejte si do pořádku sešity a dodělejte resty. 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

• Zapište si do sešitu poznámky – K POČASÍ A PODNEBÍ.  

• Na online hodině si přečteme v učebnici kapitolu o počasí a podnebí. V atlase 

vyhledáme uvedené pojmy.  

Poznámky naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor 

-> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

Dále je naleznete i v týmu 6. A – kanál Zeměpis na Teams. 

Naše online hodina bude ve čtvrtek v 11:45.  

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

 

MATEMATIKA  

Třída: 6. A  

Předmět: Matematika  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 18.1. – 22.1.2021  

  

Dobrý den všem, tento týden nás čekají slovní úlohy na nejmenší společný násobek a 

největší společný dělitel. A tím budeme mít tuto kapitolu celou probranou a pokud nás pustí 

do školy, tak počítejte, že to 1 – 2 dny zopakujeme a pak napíšeme velkou písemku. 

Pracovní sešit 2. díl str. 122 – 125, učebnice aritmetika str. 72 - 73  

V pondělí vypracujte test zadaný na Teams.   

Nová látka to není, jen teď při řešení slovních úloh uplatníme to, co jsme se učili. 

122/A5, A6, A7, A8  
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123/A9, A10, A11  

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

125/2,3,4 – u těchto příkladů vám nebudu dávat ofocené výsledky, ale probereme to na online 

hodině 

Učebnice aritmetika – slovní úlohy 72/1, 73/2,3,4,5,6,7 – vypracujte do školního sešitu, 

výsledky ke kontrole jsou na konci učebnice. 

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

Výsledky si samostatně zkontrolujete podle ofocených stránek na Teams nebo na konci 

učebnice.  

Případné dotazy si připravte na online hodinu.  

  

 

PŘÍRODOPIS  

Třída: 6. A  

Předmět: Přírodopis  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 18.1. – 22.1.2021  

  

Dobrý den všem,   

tento týden nás čeká třída PTÁCI.  

Přečtete si tuto látku v učebnici str. 17-19.  Pozorně si prohlédněte obrázky.  

Do sešitu si zapište: 

  

Třída PTÁCI 

• vyvinuli se pravděpodobně z plazů v průběhu druhohor   a třetihor 

             Archaeopteryx (měl peří, prsty s drápy, zuby) 

 

•  tělo ptáků má aerodynamický tvar (aero - vzduch, dynamika - pohyb), snadno 

proniká vzduchem 

• z kůže vyrůstá peří (na povrchu pevnější = obrysové, u kůže jemné = prachové), 

pomáhá udržet stálou teplotu těla (kolem 42°C) 



nakreslete si obrázek prachového peří a obrysového peří a toho popište jednotlivé části 

(prapor, osten, brk) – str.18 

naučte se názvy jednotlivých kostí - kostru ptáka – str. 18 

 

Kostra: 

• bezzubý zobák 

• hrudní kost vybíhá v mohutný hřeben, na který se upínají silné létací svaly 

• křídla 

• je lehká a pevná (většina kostí je dutých, do některých zasahují vzdušné vaky 

 

Trávicí soustava: 

• ve voleti semena bobtnají a měknou 

• hmyzožraví a masožraví ptáci vole nemají 

• žaludek má 2 oddíly: 

žláznatý (trávicí šťávy) 

svalnatý (drcení potravy, jsou tam kamínky) 

• trávicí žlázy: játra se žlučníkem 

          slinivka břišn 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Třída: 6.A 

Období: 18. - 22. 2021 

Vyučující: Mgr. Petra Čadková 

Online hodina: úterý 19.1. v 8.00, pátek v 10:00  

 

Unit 2/B,C 

 

• Procvičování přítomného času průběhového-učebnice str.21 cv. 6/a –

vyhledej záporné věty z příběhu -napiš do školního sešitu 



• Procvičování učebnice str.21 cv. 6/b-oprav věty podle příběhu-napiš do 

školního sešitu 

• Zápis slovíček 2C PS Wild animals str.81  -  

• Procvičování PS str.18 cv.1 

Vypracované úkoly zašli do teamsů.( do chatu nebo do souboru ) 

 

 

 

 

Občanská výchova 6. A   

   

Vyučující: Marcela Čábelová    

Zadání platí pro období: 18. 1. - 22. 1.  2021  

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

Projděte si stranu 41 v učebnici. Vezměte si papír, nakreslete si tam prasátko nebo jakoukoliv jinou 

kasičku a zamyslete se, co se všechno platí z rodinných peněz. Napište to okolo ,,kasičky“. U každého 

se to bude lišit, ale nějaké informace budete mít stejné. 
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