
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.A 

Třídní učitel:  Mgr. Michaela Schánilcová 

Zadávací období: 12.4.-16.4.2021 

 
Třída: 6.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova:@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: slovesa 

V zadání najdete opakovací online test na číslovky. Vyplňte a odešlete jej nejpozději do 16. dubna. 

Zopakujte si vše, co už víte o slovesech. Do ŠS si napište níže uvedený zápis. Vynechané pasáže si 
správně doplňte, popř. vyberte správnou možnost. 

Slovesa 

- Ohebný/neohebný slovní druh vyjadřující činnost (běhat), stav (těšit se), změnu stavu 
(zčernat) 

- Slovesa se skloňují/časují 
- Určujeme mluvnické kategorie: o............., č.............., z.............., č............. 

 

1. Slovesné tvary určité – lze určit mluvnické kategorie (př. seděl) 
2. Slovesné tvary neurčité – nelze určit mluvnické kategorie (infinitiv, př. sedět) 

 

A. Slovesné tvary jednoduché – vyjádřeny jedním slovem (př. seděl) 
B. Slovesné tvary složené – vyjádřeny více slovy (př. seděli jsme) 

UČ 55/1 - ústně 

PS 41/1,2 

Sloh: popis postavy 

Přečtěte si oranžový rámeček v UČ 125 – Popis pracovního postupu a opište si jej do slohového sešitu. 
Přečtěte si ukázku v UČ 125/1 a vypracujte doprovodné úlohy b,c,d,f. 

Literatura: báje a mýty 

V souborech najdete pracovní list s názvem “báje_E.Petiška_Příběhy,na které svítilo slunce2”. Přečtěte 
si text a vypracujte doprovodné úlohy. Kontrola obou listů v online hodině. 

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

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

 

Předmět: Fyzika 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


Třída: 6.A 

Období: 12.-16.4. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: pá v 8:00 teams  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Objem 

• Začali jsme si o objemu povídat na online hodině. Přepiš si do sešitu prezentaci, 
kterou najdeš v  Teams 6.A F – soubory – prezentace - Objem.  

• Zatím nic odevzdávat nemusíš, jen měj poznámky v sešitě připravené. 

 

Předmět: Informatika 

Třída: 6.AB 

Období: 12.-16.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email. Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Word 

• Tento týden se koukneme na odrážky, číslování a více úrovňový seznam. 

• V Teams – 6.AB - I – soubory naleznete dokument s názvem Zkouška. Zde naleznete 

text i s přehledem. Otevřete si vlastní soubor ve Wordu přes Office 365 a nazvěte jej 

Moje zkouška. Do souboru si zkopírujte celý text. 

• V textu naleznete tři cvičení, vypracujte je do vašeho souboru. Jako pomoc použijte 

následující video: 

o https://www.youtube.com/watch?v=OwAavGL7YVw  

• Cvičení slouží k procvičení odrážek a číslování. Procvičte si, zkuste si. Pro kontrolu 

můžete zaslat. Cvičení na známky bude příští týden. 

• Pokud Vám cvičení nejde napište a domluvíme na dobrovolné online hodině. 

•  
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Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

• Na online hodině si projdeme kapitolu Subtropická krajina. Podíváme se na vaše 

referáty o této krajině.  

• Při samostudiu si do sešitu zapište poznámky R SUBTROPICKÁ KRAJINA. Můžete se 

podívat na tato videa: 

o HOME https://www.yannarthusbertrandphoto.com/yab/home/ 

o Live kamera ze savany z Afriky https://www.wildlife-

watch.com/?lang=cs#googtrans(cs) 

o https://www.youtube.com/watch?v=h6yDi2XUDeU 

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. 

 

DĚJEPIS  

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 11:10 

Z prezentace Starověké Řecko2 opište snímky 18-22 (Sparta, Athény a Řecko-perské války). 

Zde je video k řecko-perským válkám. 

Řecko-perské války 

 

Předmět: Anglický jazyk     
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Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková      

Zadání platí pro období:  12.4.- 16.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz     

 

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

úterý (Tuesday) 8:00 – 8:30   

pátek (Friday) 10:00 – 10:30  

  

Téma: 5. lekce 5B – procvičování 2. stupně přídavných jmen v pracovním sešitě; 5C -new 

vocabulary, 3. stupeň přídavných jmen 

  

Třetí stupeň přídavných jmen 

Přídavné jméno 2. stupeň (comparative) 3. stupeň (superlative) 
small smallER THE smallEST 
nice niceR THE niceST 
wet wetTER THE wetTEST 

heavy heavIER THE heavIEST 
modern MORE modern THE MOST modern 
far FURTHER THE FURTHEST 

  

Třetí stupeň přídavných jmen se používá pro porovnání tří a více věcí či osob. Používá se zde určitý 

člen THE. Mount Everest is THE HIGHEST mountain in the world. 

a. Pro vytvoření třetího stupně přídavných jmen se používá THE a -EST 

b. U dvou- a víceslabičných přídavných jmen (kromě dvouslabičných zakončených na -y např. 

happy, heavy, easy….) se používá MOST 

c. Změny pravopisu platí i pro třetí stupeň přídavných jmen 

Přídavné jméno 2. stupeň (comparative) 3. stupeň (superlative) 
big bigGER THE bigGEST 
hot hotTER THE hotTEST 
easy easIER THE easIEST 

  

I´m the oldest student in my class. Jsem nejstarší student ve třídě. 

What is the furthest planet from Earth? Jaká je nejvzdálenější planeta od Země? 

  

Poznámky k 3. stupni si opište / nalepte do sešitu na pátek 16/4 

Pracovní sešit (workbook)  

1.  cv.3, str. 46 vyberte správnou možnost (úterý 13/4) 

2. cv.1, str. 48 Napište jména kontinentů na mapu (pátek 16/4) 
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3. Procvičení: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

  

Test 16/4 po online hodině na druhý stupeň přídavných jmen 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: úterý 13.4. v 8,00, pátek 16.4. v 10.00 

 

Unit   4/D 

 

- Zápis slovíček 4. lekce, oddíl D v PS str.83 

- Procvičování slovní zásoby v PS str.43 cv.6, doplňování slovíček do vět 

- Čtení a ústní překlad článku Emmas´s apple crumble, očíslovat obrázky, postup práce, 

zapsat do školního sešitu nikoliv do učebnice  

- Přečíst a zapsat do školního sešitu gramatické učivo PS str. 76 Množství: a  little / a few 

 

 

PŘÍRODOPIS  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4.2021  

  

Tento týden máme v plánu další řády ptáků (šplhavci, papoušci a pěvci): 

Přečtěte si v učebnici str. 27 - 32. 

Do sešitu si napište název řádu, hlavní znaky řádu a vypište si podle učebnice zástupce a ke 

každému si napište alespoň jednu důležitou informaci. 

Referát si na online hodinu ve středu připraví: 

Tomáš Cellery - šplhavci 

Danielka - papoušci 

Tomáš Kubička – pěvci semenožraví 

Jindra – pěvci hmyzožraví 1. část 

Dan – pěvci hmyzožraví 2. část 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs


 

 

MATEMATIKA  

Třída: 6. A  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 12.4. – 16.4.2021  

 

Dobrý den všem,  

tento týden máme v plánu objem krychle a kvádru. 

Pracovní sešit 3. díl str. 192 - 196. 

V pondělí si na str. 192 udělejte zápis podle ofocené stránky a dodělejte osovou souměrnost z 

minulého týdne. A kdo mi ještě neposlal foto str.184 a 185, tak mi ho pošlete do chatu. 

V úterý vám látku vysvětlím a pak vypracujete: 

193/A1, A2 

194/A3, A4, A5, A6 

195/A7, A8, A9, A10 

196/B11, B12, C13, C14 

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

Výsledky si samostatně zkontrolujete podle ofocených stránek na Teams. 

Případné dotazy si připravte na online hodinu. 

 


