
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.A 

Třídní učitel:  Mgr. Michaela Schánilcová 

Zadávací období: 6.4.-9.4. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk     

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková      

Zadání platí pro období:  6.4.- 9.4. 2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz     

   

Online hodiny: pondělí (Monday) 8:00 – 8:30  5/4 výuka není, jsou velikonoční prázdniny 

úterý (Tuesday) 8:00 – 8:30   

pátek (Friday) 10:00 – 10:30  

   

Téma: 5. lekce 5B North and South, the weather – procvičování 2. stupně přídavných jmen; 5C 

-new vocabulary  

Druhý stupeň přídavných jmen 
Druhý stupeň přídavných jmen se používá pro porovnání dvou věcí nebo osob. Následuje výraz 

THAN (než). 
a. Druhý stupeň jednoslabičných přídavných jmen se většinou tvoří zakončením na -ER 

small – smallER      warm – warmER 
b. U přídavných jmen, která končí na -E, se přidává pouze -R 

large – largeR        nice – niceR 
c. U přídavných jmen, která končí krátkou samohláskou a jednou souhláskou, zdvojíme 

koncovou souhlásku a přidáme -ER 
hot – hottER           big – biggER 

d. U přídavných jmen, která končí na -Y, změníme -Y na -I a přidáme -ER 
dirty – dirtIER        easy – easIER 

e. U dvou- a víceslabičných přídavných jmen (kromě dvouslabičných zakončených na -Y) 

užíváme MORE 
interesting – MORE interesting 

f. Některá tvary jsou nepravidelné 
far – further 
  
Scotland is smaller than England. Skotsko je menší než Anglie. 
I am taller than my best friend. Jsem vyšší než můj nejlepší kamarád / moje nejlepší kamarádka. 
  
JIŽ MÁTE V SEŠITĚ 
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Pracovní sešit (workbook)  

1. str.84 slovní zásoba 5C Record breakers (úterý 6/4) 
2. Procvičení: 

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

  

Úkol v aplikaci Teams: HOMEWORK Information about a chosen place (informace o 

vybraném místě; možná inspirace z pracovního sešitu str. 45, cv 6a, b) čtvrtek 8/4 14:00 

  

No test :-D (zkoušení žáků, kteří mají více než tři N, téma poslední nesplněný test, 

uvedeno v bakalářích) 

  

DĚJEPIS  

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: ST 11:10 

 

Tento týden se dozvíte, jak se žilo ve Spartě a Athénách. Podívejte se na Kompas času (stačí 

do času 8:48). Tuto látku naleznete také v učebnici na str. 92-95. Ze str. 93 a 95 si do sešitu 

zapište odpověď na 1. otázku. 

Kompas času 03  Starověké Řecko 1 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

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

• Na online hodině si projdeme kapitolu Pouště a polopouště. Podíváme se na vaše 

referáty o této krajině.  

• Při samostudiu si do sešitu zapište poznámky Q POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ. 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=wO2_myD6Jbc 

Poznámky naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor 

-> Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ
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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: Fyzika 

Třída: 6.A 

Období: 6.-9.4. 2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: pá v 8:00 teams  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Síla 

• V Teams 6.A F – soubory nalezneš pracovní list síla. List si vytiskni, vypracuj a 
vyfocený pošli v Teams chat nebo emailem. Pokud nemáš možnost tisku napiš si 
odpovědi do školní sešitu.  

• Odevzdání do pondělí 12.4. 

• Pokud nebudete cokoliv vědět ptejte se na online hodině nebo napište.  

 

 

Předmět: Informatika 

Třída: 6.AB 

Období: 6.-9.4.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email. Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Word 

• Platí zadání z minulého týdne. 

mailto:Sona.Samcova@zsgvodnany.cz
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• V Teams – 6A či 6B I – soubory naleznete dokument s názvem Žirafa. Dokument si 

zkopírujte do svého OneDrive. Pozor neupravujte do dokumentu v souborech, musíte 

si vytvořit vlastní přes Office 365 Word s názvem Žirafa a do něho text s obrázkem 

zkopírovat.  

• Svůj vlastní soubor Žirafa si upravte podle své fantazie a dosavadních znalostí. 

Nezapomeňte na úpravu: 

o Textu – velikost, styl, barva 

o Nadpis 

o Zarovnání odstavců 

o Řádkování 

o Obrázků  

• Práce je rozsáhlejší, proto je odevzdání až do 9. 4.2021. 

• Na příští týden bude platit stejné zadání. Kdo odevzdá tento týden, má na příští týden 

splněno. 

• Pokud budete mít s čímkoliv potíže, připojte se na dobrovolné hodiny.  

o 6.A - 6.4. od 13:30 

o 6.B - 6.4. od 14:00 

 

Třída: 6.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

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

Jméno vyučujícího: Mgr. Nikola Bečková 

E-mail: Nikola.Beckova:@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: číslovky 

Pročtěte si horní oranžový rámeček v UČ 54 a do školního sešitu si napište zápis: 

Skloňování číslovek 

pád dva oba tři čtyři 

1. dva, dvě oba, obě tři čtyři 

2. dvou obou tří, třech čtyř, čtyřech 

3. dvěma oběma třem čtyřem 

4. dva, dvě oba, obě tři čtyři 

6. dvou obou třech čtyřech 

7. dvěma oběma třemi čtyřmi 

UČ 54/1 - písemně do ŠS 

PS 39/1; 40/2 

Sloh: popis postavy 

V online hodině si přečteme a oznámkujeme vaše texty na téma “popis spolužáka”. Kdo nebude z 
technických důvodů schopen svůj text přečíst v hodině, zašle mi ho nejpozději do čtvrtka 
zprávou/mailem. 

Literatura: báje a mýty 

mailto:Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz


V souborech najdete pracovní list s názvem “báje_E.Petiška_Příběhy,na které svítilo slunce”. Přečtěte 
si text a vypracujte doprovodné úlohy. 

Online výuka 6.A: úterý, 11:45 – mluvnice; čtvrtek, 10:00 – sloh 

Online výuka 6.B: úterý, 10:00 – mluvnice; pátek, 9:00 – sloh 

 

 

PŘÍRODOPIS  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 6.4. – 9.4.2021  

  

Tento týden máme v plánu další řády ptáků (sovy, kukačky, papoušci): 

Přečtěte si v učebnici str. 25 - 27. 

Do sešitu si napište název řádu, hlavní znaky řádu a vypište si podle učebnice zástupce a ke 

každému si napište alespoň jednu důležitou informaci. 

  

Referát si na online hodinu ve středu připraví Lucka, Erica a Danielka. 

 

 

MATEMATIKA  

Třída: 6. A  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 6.4. – 9.4.2021  

  

Dobrý den všem,  

tento týden máme v plánu shodnost a osovou souměrnost. 

Pracovní sešit 3. díl str. 180 – 184. 

Na úterní online hodinu si připravte vystřižený obdélník 15x8cm a čtverec o straně 8 cm. 

Na str. 180 si zapište toto: 

Geometrické útvary jsou shodné, jestliže je můžeme přemístit tak, aby se kryly. 

Samostatně vypracujte: 

180/A1 

181/A2, A3, A4 

182/A5, B6 

Až vám vysvětlím osovou souměrnost, tak vypracujete: 

184/A1 

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.  



 

 

 Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Online hodiny: úterý 6.4. v 8.00, pátek 9.4. v 10.00 

 

Unit 4/C 

- Procvičování slovní zásoby-PS str.69 cv.1,3 
- Procvičování gramatického učiva-PS str,69 cv,4 
- Napsat do školního sešitu My shopping list – 10 druhů potravin, jídla a pití 

Úkoly jsou na celý týden, zkontrolujeme v online hodinách 

 

 

 

Občanská výchova 6. A + 6. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  

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

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

Online hodina proběhne: 6. 4. 2021 – 12: 00 6. B – zopakujte si v hlavě, o čem jsme si povídali 

                                        9. 4. 2021 – 9: 00 6. A – zopakujte si v hlavě, o čem jsme si povídali 
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