
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.C 

Třídní učitel: Mgr. Jitka Polívková 

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

 

Předmět: ČESKÝ JAZYK  

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 19.4. - 23.4. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz  

  

Mluvnice – Skloňování zájmen -  vypracuj úkol v Zadání. Na pondělí hodinu si připrav na zkoušení 

učebnici str.51, cv.3 a 4.                    

  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!!! 

  

Předmět: Rodinná výchova  

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 19.4. - 23.4. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

 Krizové situace – vypracuj PL v Zadání 

 

Předmět: Fyzika   

Zadání platí pro období: 19. 4. – 23. 4. 2021  (1. vyučovací hodina)    

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: Elektroskop, elektrometr a zdroje elektrického náboje 

  

Učebnice: pozorně přečíst - str. 62 – 63 

                                                                 

Videa k probírané látce:   

https://www.youtube.com/watch?v=8JvMexIfX2U 

https://www.youtube.com/watch?v=-kmcTD5uuOY 
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https://www.youtube.com/watch?v=NEVBGWjtRYE 

https://www.youtube.com/watch?v=VoFvudcS0_8 

  

Poznámky do sešitu – soubor: „El_vlastnosti latek“ – kapitola 4) Elektroskop, elektrometr a zdroje 

elektrického náboje 

 

 

Předmět: Informatika     

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Jaroslav Grill   

E-mail: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz    

  

Téma: MS Excel – sloupcový graf 

Úkoly:  

Dle následujícího videa: 

1. vytvoř tabulku (nezapomeň na nadpis, rámeček, vybarvení tabulky, zarovnání textu, atd…) 

2. Z tabulky vytvoř sloupcový graf s názvem: „Odpracované hodiny“ 

3. Do tabulky přidej sloupec červen a následně ho zobraz v grafu 

4. Vše ulož 

5. Práci odevzdej do „Zadání“ – Excel_sloupcový graf  (termín odevzdání je: 23.4.) 

 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A3q_201Xst8&list=PLaKRlMWMO0HoSOMj8yB2uAQfw1-

WjZ4Bb&index=44 

 

Třída: 6.C 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Opakovat látku od začátku kapitoly ROSTLINY. 

2. Přepsat nebo vlepit následující poznámky do sešitu. 

  

Rostlinné orgány 

a. Vegetativní: kořen, stonek, list 

b. Reprodukční (k rozmnožování): květ, plod, semeno 

  

KOŘEN 
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funkce kořene: 

1. upevňuje rostlinu v půdě 

2. ukládá zásobní látky 

3. čerpá z půdy vodu a živiny (rozpuštěné anorganické látky) 

  

dvouděložné rostliny      jednoděložné rostliny (např. 

trávy) 

− hlavní kořen + postranní kořeny    - svazčité kořeny 

  

stavba kořene: 

− vrchol kořene – kryt kořenovou čepičkou 

− nad vrcholem kořene – kořenové vlásky 

přeměny kořene: 

− kořenové hlízy – jiřiny 

− bulvy – řepa 

− vzdušné kořeny – monstera  

− příchytné kořeny – břečťan, loubinec pětilistý (psí víno) 

− haustoria – kořeny parazitických a poloparazitických rostlin 

využití kořene: 

− potrava – mrkev, petržel, celer, křen 

− léčivky – kostival, zázvor, smetanka lékařská, lékořice 

− průmyslové – cukrová řepa 

− krmivo – krmná řepa 

 

Třída: 6.C 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Ve čtvrtek (22. 4.) píšeme na online hodině test: téma – Tropický les, Savany, 

Pouště, Stepi. 

2. Přepiš nebo nalep si tyto poznámky do sešitu. 
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Stepi 

Poloha 

− Severní Amerika = PRÉRIE 

− Jižní Amerika = PAMPY 

− Evropa, Asie (pás Kazachstán – Mongolsko) = STEPI 

− ČR: Mohelenská hadcová step 

Vzhled krajiny 

− rozsáhlé travnaté plochy s minimem stromů 

Podnebí 

− mírné kontinentální podnebí (mírný podnebný pás) 

− velice málo srážek 

− velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí 

− častá TORNÁDA (v severoamerických prériích) 

Rostliny 

− porosty trav 

− při dostatku vláhy se začínají objevovat stromy = step se mění v LESOSTEP 

− úrodné půdy = černozem 

− většina půdy zorána na pole (obilí) 

Živočichové 

− kopytníci: bizon (nejtypičtější zvíře prérií), kůň Převalského 

− šelmy: kojot, rys 

− hlodavci: psoun, mara stepní 

− ptáci: nandu pampový, orel stepní 

 

 

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. 

 

Pracovní činnosti 
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Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 19.4. - 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. 

 

Matematika    

Vyučující: Iva Vokatá   

Období: 19. 4. – 23.4. 2021   

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz   

  Pondělí 12. 4. 2021 – online hodina 

Budeme pokračovat v převádění stupňů, naučíme se sčítat úhly. 

Úterý 13. 4. 2021 – online hodina 

Naučíme se odčítat úhly. 

Středa 14. 4. 2021 – samostudium  

Vypočítáte v PS 171/6, 7, 8.  

Čtvrtek 15. 4. 2021 – samostudium  

Vypočítáte v PS 174, ofotíte a vložíte do zadání jako pracovní list číslo 13.  

Pátek 16. 4. 2021 – online hodina  

Budeme počítat v PS  na straně 172, 173. 
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Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 6. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 6. C, 

v tomto týdnu se budeme věnovat závěrečné kapitole 5. lekce. 

UNIT 4 D – MICKEY AND MILLIE GO CAMPING 

  

pondělí 19. 4. 2021 – online hodina – celá třída 

domácí úkol – pracovní sešit 

strana 49 / cvičení 5 – kontrola domácího úkolu 

slovní zásoba – pracovní sešit 

strana 84 / slovíčka 5 D – Projdeme si výslovnost nových slov. 

gramatika – pracovní sešit 

strana 77 / tabulka 5.4 – druhý a třetí stupeň od good / bad 

Vysvětlíme si nepravidelné stupňování. 

učebnice 

strana 62 – Mickey and Millie go camping 

S novým učivem nám tentokrát pomohou Mickey a Millie. Společně se podíváme na další 

příběh komiksu a procvičíme si nepravidelné tvary přídavných jmen. 

domácí úkol – učebnice 

strana 62 / cvičení 1 a – Příběh si znovu přečtěte a připravte si odpovědi na uvedené otázky. 

Úkol zkontrolujeme příští hodinu. 

  

středa 21. 4. 2021 – online hodina – skupina 1A6C 

čtvrtek 22. 4. 2021 – online hodina – skupina 2A6C 

učebnice 

strana 62 / cvičení 1 a – kontrola domácího úkolu 
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Ještě jednou se podíváme na příběh a zkontrolujeme odpovědi, které jste si připravili  

za domácí úkol. 

pracovní sešit 

strana 51 / cvičení 4 – Pokračujeme v procvičování přídavných jmen good / bad. 

dobrovolný domácí úkol – učebnice 

strana 63 / cvičení 3 

Přečtěte si nápovědy a seřaďte uvedená tábořiště od nejlepšího po nejhorší (1-6). 

Úkol odevzdejte do ZADÁNÍ. 

  

samostudium 

slovní zásoba – pracovní sešit 

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

gramatika – pracovní sešit 

strana 77 / poučka 5.4 – Zapamatujte si nepravidelné tvary uvedených přídavných jmen. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

 

 

 


