
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6D 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Libičová 

Zadávací období: 18.1. - 22.1.2021 

 

Český jazyk 6. D 

Od 18.1.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Pondělí 18.1.2021 – online hodina 

Číslovky – učebnice str. 54 – skloňování základních číslovek – udělejte si výpisky do školního sešitu 

Slovesa – str. 55 -56 – udělejte si výpisky do školního sešitu a zopakujte si slovesa 

Pracovní sešit str.  cv. 1 

Úterý 19.1.2021 – literární výchova Putování za humorem a satirou – přečti si ukázku a vypracuj do 

literárního sešitu 

Výpravy za starou českou satirou, str. 74 – 75 

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670) 

− český myslitel a pedagog 

− autor originálních učebnic a encyklopedií 

− musel z náboženských důvodů opustit české země a žil v exilu 

− psal latinsky a česky 

Satira = prostředek kritiky, využívá podobných prostředků jako humor, ale jde jí o výsměch, o 

vyvolání odporu vůči kritizované skutečnosti 

Život vojáka 

− z díla Labyrint světa a ráj srdce 

− popiš na základě textu vlastními slovy život vojáků a míru a v období války 

− je podle tebe rozdíl mezi vojáky bojujícími za mzdu a vojáky bojujícími dobrovolně? 

− co si o tomto světě myslí vypravěč? 

− co si myslí tlumočník? 

− najdi tři slova, která mají jiný tvar, než jsi zvyklý 

− přečti si pozorně první souvětí a přepiš ho do současné češtiny 

− najdi místo, kde se hromadí různá vyjádření pro tutéž situaci a vypiš je 

 Středa 20.1.2021 – sloh – popis krajiny – učebnice str. 124 cv. 2 vypracujte do slohového sešitu 

Čtvrtek 21.1.2021 – online hodina 



Pracovní sešit str. 41 cv. 2, str. 42 cv. 3  

Pátek 22.1.2021 – čtenářská dílna – pokračujte v četbě knihy do čtenářského deníku 

 

 

Předmět: Matematika 

Vyučující: Iva Vokatá  

Období: 18. – 22. 1. 2021  

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: Anglický jazyk    
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková     
Zadání platí pro období: 18.1.- 22.1.  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, some, any; 4B Stone 

soup, some any 
  

POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 
  
SOME, ANY 
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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 již máte opsanou / nalepenou v sešitě. 
  
Učebnice (student´s book) 

1. cv. 4b, str. 45 Napište do školního sešitu, jaká slova jsou počitatelná či nepočitatelná. (středa 20/1) 

  
Pracovní sešit  (workbook)  

1. cv. 7, str. 35 Napište věty o  Charlie, Deanovi, Liamovi a Vicky, co chtějí jíst a pít. Pište dle uvedeného 

vzoru. Cvičení klade důraz na doplňování neurčitých členů. (středa 20/1) 
2. str. 83. slovní zásoba Stone food  zapište si slovní zásobu, během online hodiny si přečteme kvůli 

výslovnosti (čtvrtek 21/1)  
3. cv. 2, str. 36  Napište slova ze cvičení 1 do správných sloupečků ve cvičení 2.(čtvrtek 21/1)  
4. Další možné procvičení: 

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

  
Příští týden bude přezkoušení žáků, kteří nemají dostatečné množství známek / mají známku nerozhodnou. Prosím o 

zajištění mikrofonu. Pokud to nebude možné, informujte mě do 19/1. 

 

 

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: Fyzika   

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    
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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 

 
 

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) – úterý 19. 1. v 11:15 

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  

  

− kostra (pevná opora těla)  svaly 

o lebka 

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

o hrudník 

o kostra končetin 
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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  

 

                      

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 

  

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 
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· 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: 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. 

 

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.d – rozvrh hodin“ - do pátku 22.1. 
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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) 

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 

 
 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 18.1.2021 

V úterý před hodinou zeměpisu bude dobrovolná online hodina – 10:30 – 11:00 

• V souborech – kanál rodinná výchova máte uloženou prezentaci „Chování“ – je o zásadách 

slušného chování 

• O online hodině budeme o prezentaci diskutovat 

• V Zadání budete mít pracovní list na toto téma. Vypracovat do 28.1. 

 

 

Předmět: Občanská výchova 

Třída: 6.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

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

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Má vlast – učebnice od strany 64 

2. Projít si prezentaci „Státní symboly, státní moc“ (vložena v Teams) – z prezentace si vypsat  

a naučit poznámky ze stránky 3, 5-8, ve zbylých poznámkách se orientovat 

3. Průběžně opakovat předešlou i novou látku 

4. Mít připravené referáty v online hodině 

5. Sledovat Teams, kanál Občanská výchova 6.D (průběžné informace, testy, referáty) 
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