
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.A 

Třídní učitel:  Mgr. Michaela Schánilcová 

Zadávací období: 19.4.-23.4.2021 

 
Třída: 6.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021 

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: slovesa 

UČ 57/4 – písemně do ŠS; UČ 57/5 – ústně; PS 42/3 

Sloh: popis pracovního postupu 

Přečtěte si text v UČ 126/6 a vypracujte písemně do slohového sešitu úlohy b, c, d, e. 

Do sešitu si zapište obecnou osnovu pro popis pracovního postupu: 

I. Úvod – přesný popis potřeb/pomůcek/surovin, které budeme potřebovat 
II. Stať – přehledný popis pracovního postupu v krocích 

III. Závěr – dodatečné poznámky k využití/úpravě/doplnění/servírování 

Literatura: báje a mýty 

V souborech najdete pracovní list s názvem “báje_Staré řecké báje a pověsti”. Přečtěte si text a 
vypracujte doprovodné úlohy. 

Online výuka 6.A: 

pondělí, 10:00 – mluvnice 

úterý, 11:45 – mluvnice 

čtvrtek, 10:00 – sloh 

Online výuka 6.B: 

pondělí, 8:55 – mluvnice 

čtvrtek, 10:55 – mluvnice 

pátek, 8:55 – sloh 

 

  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz
mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz


• Na online hodině si projdeme kapitolu Stepi. Podíváme se na vaše referáty o této 

krajině.  

• Při samostudiu si do sešitu zapište poznámky S STEPI. 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=fN9kUe79k5w 

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. 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: úterý 20.4. v 8.00, pátek 32.4. v 10.00 

 

Unit 4,5 

- Procvičování učiva celé 4.lekce Příprava k testování PS str.69 cv.1,3,4 

- Zápis slovíček 5. lekce – PS str.84 oddíl a + Places 

- Vytvořit Menu jídelní lístek restaurace vzor učebnice str.45 cv.7 

Vypracované úkoly vkládej do chatu, koncem týdne vše zkontroluji.  

 

Předmět: Anglický jazyk     

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková      

Zadání platí pro období:  19.4.- 23.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz     

   

Online hodiny: úterý (Tuesday) 8:00 – 8:30  pátek (Friday) 10:00 – 10:30  

  

Téma: 5. lekce 5C –3. stupeň přídavných jmen  

Třetí stupeň přídavných jmen 

Přídavné jméno 2. stupeň (comparative) 3. stupeň (superlative) 

https://www.yannarthusbertrandphoto.com/yab/home/
https://www.wildlife-watch.com/?lang=cs#googtrans(cs
https://www.wildlife-watch.com/?lang=cs#googtrans(cs
https://www.youtube.com/watch?v=fN9kUe79k5w
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
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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? 

JIŽ MÁTE V SEŠITĚ 

  

Pracovní sešit (workbook)  

1. cv.2, str. 48 Napište místa z cv. 2 ke správným popiskům. Postupujte dle příkladu 

(úterý 20/4) 
2. cv.5, str. 49 Vytvořte u přídavných jmen v závorce 3. stupeň (pátek 23/4) 

3. Procvičení: 

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

ge=cs 

 

Test 23/4 po online hodině na slovní zásobu 5C 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.A 

Období: 19.-23.4. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: pá v 8:00 teams  

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


Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Objem 

• Procvič si převody jednotek objemu a vypracuj do školního sešitu následující cvičení. 

•  
• Pošli vyfocené poznámky z objemu i vypracované cvičení emailem nebo v Teams do 

pátku.  

• Zde můžeš online formou procvičovat převody objemu: 
o https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu  
o https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid  

o https://www.skolasnadhledem.cz/game/2941 

 

Předmět: Informatika 

Třída: 6.AB 

Období: 19.-23.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email. Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodiny: 6.A 13:25 (tento týden ve středu) 

                            6.B 14:15 

 

Word 

• Minulý týden jste si měli zkusit vytvářet odrážky, číslování a víceúrovňový seznam. 

Podle prací, které jste ke kontrole posílali bylo vidět, že Vám z videa dělá někomu potíž 

víceúrovňový seznam. Proto si jej ukážeme na online hodině v úterý.  

• Před online hodinou si nejlépe otevřete Váš vytvořený soubor Zkouška a pracujte 

zároveň se mnou. 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
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Občanská výchova 6. A + 6. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021 

Kontakt: Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz + chat v Teams  

Online hodina 6. B bude dne 20. 4. 2021 od 12: 00      

          6. A bude dne 23. 4. 2021  od 9:00  

Opět Vás moc zdravím s úkolem na 14 dní. Nalistujte v učebnici stranu 57 a celou si ji 

přepište do sešitu. Je tam i tajenka, tak ji vypracujte. Stránku z učebnice budete mít 

naskenovanou i v kanálu OV. 

 

DĚJEPIS 

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 10:55 

Ve vašem kanále dějepis máte připravenou prezentaci Peloponéská válka a Makedonie k opsání do 

sešitu. Společně si o tom popovídáme v online hodině. 

 

PŘÍRODOPIS  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4.2021  

  

Tento týden máme v plánu další řády ptáků (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. 

  

mailto:Marcela.Cabelova@zsgvodnany.cz
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Referát si na online hodinu ve středu připraví 

Danielka - papoušci 

Tomáš Kubička – pěvci semenožraví 

Jindra – pěvci hmyzožraví 1. část - dokončení 

Dan – pěvci hmyzožraví 2. část 

Kristýnka – pěvci všežraví 

 

MATEMATIKA  

Třída: 6. A  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 19.4. – 23.4.2021  

  

Dobrý den všem,  

tento týden máme v plánu dodělat objem krychle a kvádru. 

Pracovní sešit 3. díl str. 193 - 196. 

POZOR! máme přidanou online hodinu v pondělí v 9:00 hod. 

Vysvětlím vám to na online hodině a pak procvičíte. 

193/A1, A2 

194/A3, A4, A5, A6 

195/A7, A8, A9, A10 

196/B11, B12, C13, C14 

  

V úterý a ve středu vypracujete úkol zadaný na Teams. 

  

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.  

  

 

 



  

  

 

 

 


