
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.C 

Třídní učitel: Mgr. Jitka Polívková 

Zadávací období: 18. - 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. 

 

Třída: 6.C 

Předmět: ČESKÝ JAZYK 

Jméno vyučujícího: DAGMAR šMÍDOVÁ 

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

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 

Mluvnice – Přídavná jména – Opakujte, opakujte, opakujte! Pořád si v tom nejste jistí! Znovu si 

projděte  učebnici str. 32, cv.3, str.33, cv.4 a PS str.24, cv.2. Připravte si dotazy, čemu nerozumíte. 

Ale nemůžeme pořád dokola opakovat, co už znáte z předchozích ročníků.   

Nová práce: učebnice str.34 – zapište do SŠ tabulku + cvičení 1,2 – budu zase zkoušet 21.1. 

                       PS STR.25, CV.6 – TÉŽ SI VYZKOUŠÍM 21.1.                                                     

  

Literatura – Návrat Lassie 1.část str.108 – 109 – přečtěte, zapište do sešitu  – nezapomeňte datum, 

název úryvku i celé knihy, autora – a splňte úkol č.2.  

                       Do sešitu si navíc zapiš str.109 úkol z lišty nahoře – napiš stručnou charakteristiku….. 

 

Vyučující: Iva Vokatá  

Předmět: Matematika 

Období: 18. – 22. 1. 2021  
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Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  

  

Pondělí 18. 1. 2021 – online hodina 

Dokončíme písemné dělení desetinných čísel, zkontrolujeme si výsledky slovních úloh.   

Úterý 19. 1. 2021 – samostudium 

Vypočítáte test na straně 91. Potom ho ofotíte a pošlete mi ho do chatu nebo emailem.  

Středa 20. 1. 2021 – online hodina 

Vysvětlíme si, co to je násobek. Budeme pracovat v pracovním sešitě na straně 101.  

Čtvrtek 21. 1. 2021 – samostudium 

Přečtete si výklad nové látky v učebnici aritmetiky na straně 49 a 50. Pokusíte si odpovědět 

na cvičení na straně 50, 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6.   

Pátek 22. 1. 2021 – samostudium 

Dokončíte všechny příklady na straně 100 v pracovním sešitě. Vypočítáte do školního sešitu 

příklady z učebnice7, 8, 9, 10. 

 

Předmět: Hudební výchova  

Vyučující: Štěpánka Suchanová 

Učivo: Kdo ještě nevypracoval referát o zpěvákovi či skupině (výběr je na Tobě ), do 28.1.  

2021  zkus napsat vlastními slovy.  

 

Předmět: Informatika   

Zadání platí pro období: 18. 1. – 29. 1. 2020    

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    
   

Téma: Word – tabulka II. 
  

Tabulku s tvým rozvrhem hodin ulož do Zadaní: „Word 6.c – rozvrh hodin“ - do pátku 22.1. 

  

1) V programu MS word – klikni na: „vložení - tabulka“ – myší vyber počet řádků a sloupců a 

zmáčkni levé tlačítko myší  

2) Kurzor myši umísti do tabulky – nahoře se objeví „Nástroje tabulky: 1) návrh 2) rozložení“  

3) Kurzor myši musí být neustále v tabulce, pokud ho dáš mimo „nástroje tabulky - zmizí“  

  

Tvůj úkol:   

Zaměř se na: 2) rozložení (na které najdeš následují příkazy) 
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Procvič: 1) vkládání řádku/sloupce do tabulku, 2) odstranění řádku a sloupce z tabulky, 3) 

rozdělování a slučování buněk, 4) nastavení stejné výšky řádku a stejné šířky sloupce 

Vše procvič dle následujícího videa: https://www.youtube.com/watch?v=LRqBSnDRNy8 

Nemusíš sledovat začátek, video si pusť od 1:40 – do konce 

 

 

Třída: 6.C a 6.D  

Předmět: Fyzika   

Zadání platí pro období: 18. 1. – 29. 1. 2020  (2. vyučovací hodiny)    

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

   

Téma: Hustota a její měření  

   

1) Učebnice: pozorně přečíst kapitolu: Hustota a její měření (str.49 - 51)  

2) Kouknout na videa: https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA 

3) Poznámky do sešitu – soubor: „Hustota - poznamky“ – str. 2 - naleznete ho v záložce 

soubory  
4) Trénuj příklady na výpočet hustoty – naleznete je v souboru: „Hustota - poznamky“ – str. 4 - 6 

 

Třída: 6.C 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Dát si do pořádku sešit z Přírodopisu. 

2. Test (Ptáci) – 18. 1. na online hodině 

3. Napsat si do sešitu tyto poznámky (Savci). 

  

7. třída SAVCI 

− kůže (pokožka a škára – cévy a žlázy) 

▪ žlázy: mazové, potní, mléčné, pachové 

− podkožní vazivo (tuk) 

− srst (línání): 

o podsada  

o pesíky 

− hmatové vousy  
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− kostra (pevná opora těla)  svaly 

o lebka 

o páteř (obratle) → 7 krčních obratlů (nosič, čepovec) 

o hrudník 

o kostra končetin 

  

o žebra 

o hrudní obratle   

o hrudní kost 

− svalstvo  šlachy  

− sval oddělující dutinu hrudní od dutiny břišní = BRÁNICE 

  

TRÁVICÍ SOUSTAVA (TS): 

− dutina ústní → hltan → jícen → žaludek → tenké střevo → tlusté střevo → konečník 

+ trávicí žlázy:  

• slinné žlázy 

• játra 

• slinivka břišní 

− zuby: řezáky, špičáky, třenové zuby, stoličky  

 



                      

Třída: 6.C, 6.D 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Na minulé online hodině jsme probrali podkapitolou Počasí. Nyní si probereme látku 

Podnebí. Přepište si pečlivě tyto poznámky do sešitu (zákaz vlepování). 

  

PODNEBÍ 

− pravidelný a dlouhodobý stav ovzduší 

o cizím slovem klima 

− věda zabývající se klimatem – klimatologie 

− základní typy podnebí: 

o teplota vzduchu: TEPLÉ nebo CHLADNÉ 

o množství srážek: SUCHÉ nebo VLHKÉ 

  

Co ovlivňuje podnebí? 

− podnebí hlavně ovlivňují 3 základní jevy: 

1. množství dopadajícího slunečního záření 

2. vzdálenost od oceánu 

3. nadmořská výška 
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1. Množství slunečního záření 

o určeno úhlem dopadajícího záření 

▪ nejvíce na rovníku x nejméně na pólech 

o 3 základní teplotní pásy: 

▪ teplý pás – mezi obratníkem Raka a Kozoroha 

▪ mírný pás – mezi obratníkem a polárním kruhem 

▪ studený pás – mezi polárním kruhem a pólem 

  

2. Vzdálenost od oceánu 

o čím dále od oceánu, tím je podnebí sušší a extrémnější 

o oceánské podnebí 

· vlhké a mírné 

· malé rozdíly mezi teplotami 

o kontinentální podnebí 

· suché a extrémní 

· velké rozdíly mezi teplotami 

o přechodové podnebí 

· například v České republice 

  

3. Nadmořská výška 

o s přibývající nadmořskou výškou se: 

▪ snižuje teplota vzduchu 

▪ snižuje se tlak vzduchu 

▪ zvyšuje se množství srážek 

▪ zvyšuje se rychlost větru 

o sněžná čára 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 6. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

Milá 6. C, 

tento týden se pustíme do učiva nové lekce - UNIT 4 A – FOOD AND DRINK. 

  

pondělí 18. 1. 2021 – online hodina – celá třída 

úkol k odeslání  

Nejprve si řekneme správné odpovědi k úkolu, který jste posílali minulý týden. 

slovní zásoba - pracovní sešit 

strana 83 / slovíčka 4 A 

Také si projdeme novou slovní zásobu a procvičíme výslovnost. Nová slova se naučte. 

učebnice 

strana 44 / cvičení 1 – Obrázky nám pomohou nová slova lépe pamatovat. 

  

gramatika - pracovní sešit 

strana 75 

tabulka 4.1 – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 

Pravidla si společně projdeme a vysvětlíme. 

učebnice 

strana 45 / cvičení 4a – Podíváme se na názorné příklady. 

strana 45 / cvičení 4b – Zkusíme rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. 

pracovní sešit 

strana 35 / cvičení 5 – Rozdělte podtržená slova do správné kolonky podle počitatelnosti. 

domácí úkol – pracovní sešit 
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strana 34 / cvičení 1 – Zakroužkujte slovo, které do skupiny nepatří. 

strana 34 / cvičení 2 – Zapište slova uvedená ve cvičení 1 do správné kolonky. 

Úkol zkontrolujeme na začátku příští online hodiny. 

  

středa 20. 1. 2021 – online hodina – skupina 1A6C 

čtvrtek 21. 1. 2021 – online hodina – skupina 2A6C 

pracovní sešit 

strana 34 / cvičení 1, 2 – kontrola domácího úkolu 

gramatika – pracovní sešit 

strana 75 

tabulka 4.2 – Připomeneme si pravidla používání neurčitého členu a / an. 

učebnice 

strana 45 / cvičení 6a, b – Vysvětlené učivo hned procvičíme. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 34 / cvičení 3 – Doplňte text podle obrázků. 

strana 35 /cvičení 6 – Doplňte do vět člen a / an nebo -. 

Úkol si překontrolujeme příště. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

Občanská výchova 6.C 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jarmila Rybáčková  

Zadání platí pro období: 18.1. - 22.1. 2021  

Kontakt: Jarmila.Rybackova@zsgvodnany.cz  

  

Téma: Významné osobnosti (českého národa) 

Zadání: V Teamsech v zadání najdete úkol na tento týden, kde ho také můžete vypracovat. 

Otázky a úkoly (doporučený postup): 

1. Nejprve si zapiš, alespoň 3 podmínky, které musí splňovat podle tebe významná osobnost 

2. Pročti si galerii osobností v učebnici (s.74-75), vyber a napiš jednu osobnost, která tvé 

podmínky nesplnila a jednu osobnost, která je splnila. 
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3. Vypiš osobnosti z galerie, které jsou ti neznámé. Proč některé významné osobnosti nejsou 

podle tebe široké veřejnosti známé? 

4. Znáš významné osobnosti Vodňan, popř. tvého bydliště? Napiš jejich jména a oblast, ve které 

působily. 

5. Dobrovolný úkol: Sestav si seznam 5 podle tebe nejvýznamnějších českých zpěváků, pak dej 

stejný úkol rodičům nebo prarodičům. Srovnej. Popřemýšlej, zda odpovídají tvému seznamu 

3 podmínek z 1. úkolu? 

 


