
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.B 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Bečková 

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: Rodinná výchova 

Zadání platí pro období: 22. 3. – 19. 4. 2021 

V souborech kanálu RV najdete prezentaci k tématu “Denní režim”, projděte si ji. Na jejím konci 
najdete úkol, na jehož splnění máte čas měsíc. Vaše práce zasílejte na zeď kanálu RV. 
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MATEMATIKA    6.B      2020/2021 

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

  

 Úkoly na období 12.4 –16.4.2021 

U povinného úkolu bude termín splnění. Budu si zaznamenávat aktivitu při online 

výuce. V tomto týdnu budou klasifikovány slovní úlohy na objem a povrch krychle a 

kvádru. 

Všechna řešení i zadání budou vždy uloženy v Souborech M6B, průběžně sledujte. 

  

Pondělí 12.4.2021 – online výuka 

PS 6/ 3. díl: 178/ 19; 179/ 1,2,3,4 – opakování - velikost úhlů. 

                                   210/ 8,9,10,11 – slovní úlohy – krychle, kvádr. 

   

Úterý 13.4.2021 

PS 6/ 3.díl: 205/ 11 – převody jednotek; 205/ 12 – krychle. 

PS 6/3.díl: 179/5 – Grafické sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů. Ještě narýsujete 

Ω = α + β. 

  

Středa 14.4.2021 

PS 6/3.díl: 212/ 1,2,3,4 – procvičování krychle a kvádru. 

  

Čtvrtek 15.4.2021  - online výuka 

PS 6/ 3.díl: 247/4 – převody jednotek. 

                  249/ 10;  251/3, 5; 250 /14 – slovní úlohy na objemy a povrchy těles. 

                    

Pátek 16.4.2021 

 POSLAT do 20.00: Test  - slovní úlohy na povrch a objem kvádru. Zadání bude k 

dispozici  

                                 v 8.00. 
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Nepovinné: B, C z PS 6 /3.díl 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 6.B  

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz  

Období: od 12.4. do 16.4.2021  

Opište si novou látku – Lesy mírného pásu. Najdete vše zde nebo v Teamsu skupina Z6B v 
souborech.  

Ve čtvrtek 15.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět v 10.00 
hodin. 

 

Lesy mírného pásu. 

 

= krajina mírného pásu s dostatkem srážek = lesy 

pouze na severní polokouli 

3 typy – a) jehličnaté 

               b) smíšené 

               c) listnaté 

jehličnaté = tajga =smrk, borovice, modřín, jedle 
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zvířata – medvěd hnědý, grizzly, rosomák, vlk, kuna, liška,  

                                                 los, tetřev, komáři 

                                

 

                                 využití – a) těžba dřeva 

                                                 b) lov kožešinové zvěře   

listnaté – dub, buk, javor, bříza 

 

                  většina vykácena a přeměněna na úrodné pole 

                  zvířata – jelen, srnka, divoké prase, rys, liška, zmije, medvídek   

                                  mýval, zubr 



             

         

 

                                  

 

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. 
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• 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. 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.B 

Období: 12.-16.4.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: út v 10:55 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: Přírodopis   

Třída: 6.B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 12. – 16. dubna 2021 

  

Třída:  SAVCI 
 I v tomto týdnu budeme pokračovat v prezentaci vašich referátů. Většina z vás už 

svůj referát od prezentovala, proto si zapíše znaky a zástupce jednotlivých 

prezentovaných řádů.  

Úkol pro všechny zhlídnout alespoň jeden přírodovědný film pojednávající o 

obratlovcích. Zapamatovat si kde, jste daný dokument viděli, jak byl dlouhý, jak se 

jmenoval a co vás na něm zaujalo co bylo zajímavé.  
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mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
mailto:Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz


 
Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 16.4. 2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Starověké Řecko: kultura, umění, sport. 

Učebnice str. 96–97, přečíst, seznámit se s textem, opakovat probrané učivo. Novou látku 

probereme při online hodině. 

 

 

Předmět:   Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka  Suchanová 

Učivo:  Pracovní sešit strana  83,  vypracuj zbytek slovíček ze 4. lekce a osvoj si je, abychom je 

mohli využít v textech. V úterý máme opět ústní zkoušení, věřím, že budete úspěšní. 

 

 

 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 
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