
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.C 

Třídní učitel: Mgr. Jitka Polívková 

Zadávací období: 12. 4. - 16. 4. 2021 

 

 

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. 

 

Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 12.4. - 29.4.2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Vejce -   součást výživy  a pokaždé jinak!  

Napiš, jaká úprava ti nejvíc chutná, jak se dají využít při vaření, pečení, při přípravě pokrmů obecně. (do 

sešitu Dj.). Termín dokončení projektu je 29.4. 2021. 

 

Předmět: ČESKÝ JAZYK  

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 12.4. - 16.4. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz  

  

Mluvnice – Skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen -  na čtvrtek si připravte tabulku str.48 

a str.49, cvičení str. 49, cv. 1,2,3,4, 5 a, b.  V PS str.36, cv.2.                    

 Literatura – Stvoření iPadu a robota – str.148 – 149. Zapiš do sešitu obvyklým způsobem a 

vypracuj str.149, úkol č.1. To si připrav na úterý 20.4., kdy již budeme mít online hodinu literatury! 

                                             Průběžně čti a zapisuj přečtené knihy do čtenářského deníku!!! 
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Třída: 6.C 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. V pondělí 12. 4. na online hodině píšeme test - téma Savci! 

2. Nové poznámky jsou nahrané v TEAMS v kanálu Přírodopis 6.C - soubor 21_Rostliny_úvod. 

3. Tímto jsme uzavřeli kapitolu živočichů (zoologii) a začínáme novou kapitolu ROSTLINY 

(BOTANIKA) – napište si proto do sešitu velký nadpis ROSTLINY a poznámky ze souboru 

21_Rostliny_úvod. 

 

 

 Třída: 6.C 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Ve čtvrtek 22. 4. na online hodině píšeme test ne téma: Tropické lesy, Savany, 

Pouště, Subtropy. 

2. Přepiš nebo nalep si tyto poznámky do sešitu. 

  

Subtropy 

Poloha 

− hlavně oblast kolem Středozemního moře 

Vzhled krajiny 

− původní lesy odstraněny lidskou činností 

− nahrazeny druhotnou vegetací: křoviny, plantáže subtropického ovoce 

− oblast letní turistiky 

Podnebí 

− horké suché léto 
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− mírná deštivá zima 

Rostliny 

− vavříny 

− olivovník 

− palma datlová 

− dub korkový 

− pěstuje se: citroník, pomerančovník, vinná réva 

Živočichové 

− cikáda 

− muflon 

− šakal 

  

 

Předmět: Fyzika 

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2021  (1. vyučovací hodina)    

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: Elektrický náboj, model atomu 

  

Učebnice: pozorně přečíst kapitolu: Dva druhy elektrického náboje - str. 57 – 59 

                                                                Model atomu – str. 59 - 61 

  

Videa k probírané látce:   

https://www.youtube.com/watch?v=3q7XSnMxAqI 

https://www.youtube.com/watch?v=XLvjf9QJb3A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Iu3qbFkyYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=deo0j8LB32o 

https://www.youtube.com/watch?v=VgmAJ3bNk-I 

  

Poznámky do sešitu – soubor: „El_vlastnosti latek“ – kapitola 2) Elektrický náboj a kapitola 3) Model 

atomu 

 

 

Předmět: Informatika     

Zadání platí pro období: 12. 4. – 16. 4. 2020  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: MS Excel – typy dat v buňce 
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Typy dat v buňce mohou být různé, např: (číslo, měna, datum, čas, procento, zlomek, atd….) 

Typy se upravují na kartě „Domů“ – nabídka „Číslo“ – vše viz. video 

  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=howzZVwybn0 

  

Úkol: 

1. Pusť si následující video od 21 minuty – do konce  

2. Dle videa procvič jednotlivé možnosti typů dat v buňce 

3. Vše si ulož k sobě do počítače 

  

Zatím nic neodevzdávej!!! 

 

Matematika    

Vyučující: Iva Vokatá   

Období: 12. 4. – 16.4. 2021   

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

  V tomto týdnu (čtvrtek, pátek), již budeš potřebovat také pracovní sešit 3. díl. 

Pondělí 12. 4. 2021 – online hodina 

Budeme pokračovat v určování druhů úhlů a jejich velikosti. PS 145/7,8; a vysvětlíme si, jak 

poznáme střídavé a souhlasné úhly (160, 161).  

Úterý 13. 4. 2021 – samostudium 

Vyřešíte test v PS na straně 146,147. Až ho budete mít, tak mi ho pošlete do zadání M6, PL 

č. 12. Tentokrát nebude na známky, ale půjde o splnění. U cvičení 4 a 5 si můžete 

narýsovat na papír svůj trojúhelník.  

Středa 14. 4. 2021 – online hodina  

Budeme pokračovat v určování úhlů v PS 162, 163. 

Čtvrtek 15. 4. 2021 – samostudium  

Napište si poznámky do školního sešitu: 

Velikost úhlu ve stupních a minutách 

 

1. Převádění minut na stupně a minuty: 

110´= ?       zpaměti nebo písemně si vypočítám: 110´: 60 = 1  => 1°50´ 

                                                                                    zb.50 
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2384´= ?            2384 : 60 = 39  =>  39°44´ 

                              584 

                            zb.44 

  

2. Převádění stupňů na minuty: 

  

3°= ?     3. 60´ = 180´                                      5°42´ = 5 . 60´ + 42´ = 300´ + 42´ = 342´  

  

Postup a příklady najdeš v učebnici na straně 41 a 42. 

Vypočítáš příklady z učebnice strana 42/1, 2.  

  

Pátek 16. 4. 2021 – samostudium  

Napište si poznámky do školního sešitu: 

Sčítání a odčítání úhlů 

1. Sečtěte velikosti úhlů α = 16°27´ a β = 35°54´: 

                      16°27´             sčítáme zvlášť stupně a zvlášť minuty 

                      35°54´ 

                      41°81´       81´ musím dále ještě dál upravit na stupně a minuty 

                                         81´= 60´+ 21´ = 1° + 21´ => 42°21´ 

  

  2. Odečtěte velikosti úhlů α = 65°13´ a β = 30°28´: 

                         65°13´         Když se podíváte na minuty, máme od menšího čísla odečíst 

                      - 30°28´          větší číslo, to nelze! Před výpočtem musím udělat úpravu. 

          

65°13´ = 64° + 1° + 13´ = 64° + 60´ + 13´ = 64° + 73´ = 64°73´ 

                         64°73´ 

                        -30°28´ 

                         34°45´ 

  



Postup a další příklady najdeš v učebnici na straně 54 – 57. 

Vypočítáš příklady z učebnice 56/1 a) – e); 57/7 a), b. 

 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 6. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 6. C, 

tento týden se posuneme do další části 5. lekce – UNIT 5 C – RECORD BREAKERS. 

pondělí 12. 4. 2021 – online hodina – celá třída 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 84 / slovíčka 5 C 

Nejprve si projdeme výslovnost nových slov. 

strana 48 / cvičení 1 – The world – Společně si doplníme názvy světadílů. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 77 / poučky 5.3 – třetí stupeň přídavných jmen 

Vysvětlíme si, jak se tvoří třetí stupeň přídavných jmen a k čemu slouží. 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 48 / cvičení 2, 3, 4 

Cvičení překontrolujeme příští hodinu. 

  

středa 14. 4. 2021 – online hodina – skupina 1A6C 

čtvrtek 15. 4. 2021 – online hodina – skupina 2A6C 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 48 / cvičení 2, 3, 4 – kontrola domácího úkolu 
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učebnice 

strana 60 / cvičení 1 

Formou uvedeného kvízu si procvičíme třetí stupeň přídavných jmen. 

 

samostudium 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 84 / slovíčka 5 C – Naučte se nová slova. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 77 / poučka 5.3 – Zopakujte si probraná pravidla.  

Děkuji vám za spolupráci. 

  

 

 


