
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.D 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Libičová 

Zadávací období: 19.4. - 23.4.2021 

 

Předmět: Český jazyk 

Mgr. Jana Vršecká 

od 19.4.2021 

Jana. Vrsecka@zsgvodnany.cz 

  

Pondělí 19.4.2021 – online hodina mluvnice 

- dodělejte si všechna cvičení z pracovního sešitu str. 56 - 57 

- budeme pokračovat v grafickém rozboru jednoduché věty, potřebujete sešit a učebnici 

Úterý 20.4.2021 – sloh – vypravování – pr. sešit str. 83 cv. 2 napište do slohového sešitu, jen úkol e 

mi pošlete do chatu ve Wordu, máte na to dva týdny 

Středa 21.4. 2021 – online hodina mluvnice 

- učebnice str. 79 - 80Věta jednoduchá – zapište si poznámky do školního sešitu 

- pracovní sešit str. 58 cv. 1 dole, str. 59 cv. 2 

Čtvrtek 22.4.2021 – čtenářská dílna 

Pátek  23.4. 2021 – online hodina literární výchova 

- budete potřebovat čítanku a sešit na literární výchovu, společně si přečteme text v čítance a 

vypracujeme pracovní list, který vám zadám v pátek do zadání v Teamsech 

 

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  
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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. 
 

 

 Předmět: Anglický jazyk   

  
Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková     

Zadání platí pro období: 19.4.- 23.4.  2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz    
  

Online hodiny:    středa (Wednesdays) 10:00– 10:30 ZMĚNA DLE STÁVAJÍCÍHO 

ROZVRHU 

čtvrtek (Thursdays) 11:45 – 12:15 
Téma: 5. lekce 5C –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? 
JIŽ MÁTE V SEŠITĚ 
  

Pracovní sešit (workbook)  
1. cv.2, str. 48 Napište místa z cv. 2 ke správným popiskům. Postupujte dle příkladu (středa 

21/4) 

2. cv.5, str. 49 Vytvořte u přídavných jmen v závorce 3. stupeň (čtvrtek 22/4) 
3. Procvičení: 

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

Test 22/4 po online hodině na slovní zásobu 5C 
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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 

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: 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. 

 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 
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1. V úterý (20. 4.) píšeme na online hodině test: téma – Tropický les, Savany, Pouště, 

Stepi. 

2. Přepiš nebo nalep si tyto poznámky do sešitu. 

  

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: 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. 
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2. Přepsat nebo vlepit následující poznámky do sešitu. 

  

Rostlinné orgány 

a. Vegetativní: kořen, stonek, list 

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

  

KOŘEN 

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 

 

 

 

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 

 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: od 19.4.2021   

Dobrovolná online hodina ÚTERÝ 10:00 hodin 

• Při dobrovolné hodině si projdeme únikovou hru, test je posunut na další týden. Bude vložen 

jako součást ZADÁNÍ  

• Poznámky ke zdravé výživě – přepište / vlepte si do sešitu (jsou uloženy v Teams v souborech 

– kanál RV) 

 

 

Pracovní činnosti 

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. 
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