
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.D 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Libičová 

Zadávací období: 12.4. - 16.4.2021 

 

Český jazyk 

Od 12. 4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz  

Pondělí 12.4.2021 – Mluvnice – online hodina 

Pracovní sešit str. 55 – cv. 5, str. 56 cv. 6,7 

Úterý 13. 4.2021 -  literární výchova 

1. Putování za mrazem v zádech 

Strach bez strašidel, str. 128 

Karel Jaromír Erben 

- 1811 – 1870 
- český spisovatel a vědec 

- Kytice z pověstí národních 

Svatební košile 

- přečti si ukázku a odpověz na otázky 

1. Charakterizuj dívku a jejího milého 

2. Uveď, která část textu vyvolává strach 

3. Proč má dívka zemřít? 

4. Co je to klokočí? 

5. Najdi slova, která jsou v dnešní češtině neobvyklá 

6. Znáš filmové zpracování Kytice? 

7. Ze kterých balad pocházejí úryvky na str. 129 vpravo dole: 

a. … 

b. … 

c. … 

Středa 14.4.2021 – sloh – vypravování 

Pracovní sešit str. 83 cv. 1 

Čtvrtek 15.4.2021– mluvnice – online hodina 
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Pracovní sešit str. 56 - 57  - Závěrečné opakování větných členů 

Pátek 16.4.2021 – čtenářská dílna- přečtěte si další část ze své oblíbené knihy 

 

 

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 

  

2384´= ?            2384 : 60 = 39  =>  39°44´ 

                              584 

                            zb.44 
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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    

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková     

Zadání platí pro období: 12.4.- 16.4.  2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz    

  

Online hodiny:    středa (Wednesdays) 10:30 – 11:00  

čtvrtek (Thursdays) 11:45 – 12:15 

  

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 čtvrtek 15/4 
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Pracovní sešit (workbook)  

1. cv.3, str. 46 vyberte správnou možnost (středa 14/4) 

2. cv.1, str. 48 Napište jména kontinentů na mapu (čtvrtek 15/4) 
3. Procvičení: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Test 15/4 po online hodině na druhý stupeň přídavných jmen 

 

 

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: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Ve čtvrtek 15. 4. na online hodině píšeme test - téma Savci! 

2. Nové poznámky jsou nahrané v TEAMS v kanálu Přírodopis 6.D - 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. 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 
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1. V úterý 20. 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 

− 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 

  

Video k probírané látce:   
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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: Občanská výchova 

Třída: 6.D 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 12. – 23. 4. 2021 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

  

1. Téma Život ve škole – učebnice od strany 94 

2. Vyplnit v Zadání pracovní list – na známky, do 23.4. 

3. Zpracované referáty mi během období zaslat do chatu v Teams – jmenovitě vypsáno v týmu OV 

 

 

    

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 

  

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 
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Zatím nic neodevzdávej!!! 

 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 12.4.2021   

Dobrovolná online hodina příští týden 

Doporučuji si projít Únikovou hru, kterou máte uloženou kanálu Rodinná výchova, příští 

týden vás čeká menší opakovací testík (bude v Zadání). 

 

 

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: Pracovní činnosti 

Zadání platí od: 12.4. - 30.4. 2021 

Jméno vyučujícího: Ondřej Kochma 

Email: ondrej.kochma@zsgvodnany.cz 

Zadání: Dobrý den, tento měsíc si přečtěte o ručním nářadí, které potřebujete při práci se 

dřevem. Udělejte si poznámky do sešitu. S pozdravem, OK. Odkaz zde: Které ruční nářadí 

potřebujete pro snadné opracování dřeva | Český Kutil.cz (ceskykutil.cz) 
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