
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.B 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Bečková 

Zadávací období: 18. 1. - 22. 1. 2021 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1. 2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Starověká Čína - tajemství čínského písma 

Učebnice str. 72-73, přečíst, vypsat stručné poznámky + shrnutí do sešitu, naučit. 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 6.B  

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz  

Období: od 18.1. do 22.1.2021  

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

Ve čtvrtek 21.1. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět v 10.00 hod.  

  

Mořská voda. 

vlastnosti: 1) slanost = nedá se pít, ani se s ní nedá zalévat 

                    2) teplota = různá od + 30 °C do – 1,9 °C 

pohyby: 1) vlnění – způsobeno větrem 

- při nárazu na pobřeží = mořský příboj 

 
 

                2) mořské proudy – a) teplé  -------------------------------- 

                                                    b) studené ---------------------------- 
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                3) příliv a odliv = dmutí 

                                            - důvod vzniku = gravitační síly Slunce a Měsíce 

                                            - voda stoupá a klesá – 2x za jeden den po 6 hodinách  

 



 
  

Předmět: Přírodopis   

Třída: 6.B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

   
 telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 18. – 22. 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 prezentovaných řádů (zajímavosti a 
zástupce). (hrabaví, měkkozobí, vrubozobí, brodiví, dravci, sovy, šplhavci, kukačky a pěvci) a jejich 
zástupce. 

Úkol pro dobrovolníky, s přihlédnutím při klasifikaci v předmětu přírodopis: 

V rámci předmětu pracovní činnosti jste dostali podnět a návrh na výrobu krmítka pro přikrmování 
ptáčků během mrazivého zimního období. Doporučený úkol z přírodopisu zní. Pokus se na krmítku, 
které jsi vyrobil vyfotit návštěvníka (ptáčka), který přišel načerpat zásoby v tomto období. Pomocí 
znalostí, rodičů nebo atlasu urči druh a řád ptáčka. Takto osobně vytvořenou fotografii s určením 
druhu nám pošli do našeho týmu 6.B.  

                                 

Předmět:  Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Učebnice - zopakuj si látku z první lekce, budeme procvičovat, zkus si vypracovat referát ze 
strany 19 v angličtině do 28.1., můžeš vytvořit i obrazové vyjádření. Pracovní sešit - zopakuj si 
slovíčka ze strany 80, první lekci.  

 

Předmět: Hudební výchova 
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Učivo: Kdo ještě nevypracoval referát o zpěvákovi či skupině ( výběr je na Tobě ), do 28.1.  2021 zkus 
napsat vlastními slovy. 

 

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 

 

 

MATEMATIKA    6.B      2020/2021 

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

Úkoly na období 18.1 – 22.1.2021 

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 18.1.2021 – online výuka 

Opakování - rozklad na součin prvočísel; PS 6/2.díl: 116, 117 – nejmenší společný násobek; 

119,120 – největší společný dělitel 

  

Úterý 19.1.2021  

PS 6/2.díl: dokončit 120/1,2 

POSLAT: PS 6/2.díl: 117/7,8,9 – nejmenší společný násobek 

  

Středa 20.1.2021 

PS 6/2.díl: 166/1,4,5,6,7 - opakování 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
mailto:Jana.Husova@zsgvodnany.cz


POSLAT: PS 6/2.díl: 121/3,4 – největší společný dělitel 

  

Čtvrtek 21.11.2021 – online výuka 

PS 6/2.díl: 122, 123 – slovní úlohy – nejmenší společný násobek, největší společný dělitel. 

  

Nepovinné: B, c z PS 6 /2.díl 

 

 Předmět: Fyzika 

Třída: 6.B 

Období: 18. - 22.1.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: út v 10:55 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_6B_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 

 

Občanská výchova  6. B  

   

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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