
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.B 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Bečková 

Zadávací období: 19. 4. - 23. 4. 2021 

 

TŘÍDNICKÁ HODINA – středa, 8:55 

 

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: Rodinná výchova 

Pokud jste stále neodevzdali úkol k tématu “Denní režim”, máte na to poslední týden.  
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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. 

 

 

 

MATEMATIKA    6.B      2020/2021 

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

  

 Úkoly na období 19.4 – 23.4.2021 

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

výuce. V tomto týdnu budou klasifikovány opakovací příklady. 

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

  

 Pondělí 19.4.2021 – online výuka 

 Zhodnocení testu. 

 PS 6/ 3. díl: 200/ 15, 16, 17 – převody jednotek; 196/13 – objem krychle. 

                    248/6, 7, 8; 249 /12 – procvičování učiva. 

                       

 Úterý 20.4.2021 

POSLAT do 20.00:  PS 6/ 3.díl: 247/1,2,3,4,5 – procvičování probraného učiva – 

klasifikovaný   

                                 test. 

  

Středa 21.4.2021 – 4.hodina - online výuka 

3.hodina: 251/ 1,2,3,4,5,6 – procvičování učiva. 
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4.hodina – zkoušení z vypracovaných úkolů ze 3. hodiny. 

Učebnice Geometrie: 126/ 3, 5, 7,8 – kvádr, krychle. 

  

Čtvrtek 22.4.2021  - online výuka 

PS 6/ 3.díl:  249/ 10;  251/3, 5; 250 /14; učebnice Geometrie – slovní úlohy na objemy 

a povrchy těles. 

                  . 

                    

Pátek 23.4.2021 

    - 

  

  

Nepovinné: B, C z PS 6 /3.díl 

 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 6.B  

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz  

Období: od 19.4. do 23.4.2021  

Opište si novou látku – Tundra a lesotundra. Najdete vše zde nebo v Teamsu skupina Z6B v 
souborech.  

Ve čtvrtek 22.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět v 10.00 
hodin. 

Tundra a lesotundra. 

 

polární pás = sever Kanady + sever Evropy + sever Sibiře 
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lesotundra = zakrslé stromy = kleč, bříza, vrba 

 

tundra = bez stromů 

                4 druhy: 1) keříčková 

 

                                2) lišejníková 

 

                                3) mechová 

 

                                4) rašeliníková 

podnebí – dlouhá a krutá zima 



                    léto krátké (2 měsíce) a chladné 

permafrost = dlouhodobě zmrzlá půda 

                        zima – vše zamrzlé 

                        léto – bažiny a močály 

zvířata – sob, polární liška, zajíc bělák, sova sněžná, pižmoň 

 

 

lidé – Eskymáci – Kanada 

           Laponci – Severní Evropa 

           Evengové - Sibiř 

 

 

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19.4. - 23.4. 2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Starověké Řecko: Řecko - perské války. 

Učebnice str. 98–99, přečíst, seznámit se s textem, opakovat probrané učivo. Novou látku 

probereme při online hodině. 
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Předmět: Přírodopis   

Třída: 6.B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   

   

 telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 19. – 23. dubna 2021 

 Třída:  SAVCI 

 V tomto týdnu možná dokončíme zbývající prezentace vašich referátů. Většina z vás 

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

prezentovaných řádů. Upozorňuji na vypracování tabulky znaků obratlovců, do sešitu. 

Protože po návratu do školy budu kontrolovat vypracování a správnost obsahu.  

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. 

Předmět: Fyzika 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
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Třída: 6.B 

Období: 19.-23.4.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: út v 10:55 teams  

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 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Občanská výchova 6. A + 6. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  

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

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Připrav si na on-line hodiny vlastní postup receptu na pokrm v Aj, nejlépe prezentaci 

ke sdílení, abychom jej všichni viděli a opakuj nová slovíčka. Děkuji. 
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