
 

Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.B 

Třídní učitel: Mgr. Nikola Bečková 

Zadávací období: 6. 4. – 9. 4. 2021 

 

Předmět: Zeměpis  

Třída: 6.B  

Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  

Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz  

Období: od 6.4. do 9.4.2021  

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

Ve čtvrtek 8.4. se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět v 10.00 
hodin. 

 

Stepi a lesostepi. 

stepi = krajina mírného pásu s malým množstvím srážek = travnatá oblast bez  

             lesů 

lesostepi = větší množství srážek = tráva + listnaté stromy 

 

velké teplotní rozdíl mezi létem a zimou 

černozem =nejúrodnější oblasti světa = zemědělství 

názvy: 1) Severní Amerika = prérie 

             2) Jižní Amerika = pampy 

             3) Asie = celiny (stepi) 
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             4) Evropa = pusty 

 

zvířata – bizoni, hraboši, zajíci, kojoti, orel stepní, tarantule, divocí koně 

 

 

využití – 1) lány obilí = pšenice, kukuřice = obilnice světa 

                2) pastevectví skotu a ovcí 



 

 

 

Předmět: Přírodopis   

Třída: 6.B.  

Vyučující: Ing. Petr Rošický   
   

 telefon: 383 311 504   

 e-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz   

Úkol na týden 6. – 9. dubna 2021 

  

Třída:  SAVCI 
Zpracování referátu. Příprava na vystoupení během online hodin. Zapsat si znaky a 

zástupce prezentovaných řádů.  
Opakování znaků jednotlivých Tříd obratlovců. Do sešitu si překresli tabulku a doplň si znaky tříd 

obratlovců. 

 

Znaky Ryby Obojživelníci Plazi Ptáci Savci 

Pokryv těla           

Teplota těla           

Dýchací soustava           

Opěrná soustava 
(Končetin) 

          

Krevní oběh 
(stavba srdce) 

          

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/rosicky-petr
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Rozmnožování 
(oplození a vývoj) 

          

Smyslová soustava.           

  

  

 

 
MATEMATIKA    6.B      2020/2021 

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

  

 Úkoly na období 5.4 –9.4.2021 

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

výuce. V tomto týdnu bude klasifikováno učivo na převody jednotek. 

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

  

Pondělí 5.4.2021 – svátek 

                   

Úterý 6.4.2021 

PS 6/3.díl: 177/ 16, 17, 18 – opakování dělitelnosti. 

POSLAT do 20.00:  PS 6/3: 199 – převádění jednotek objemu. 

  

Středa 6.4.2021 

PS 6/3.díl: 203/3,4,5 - kvádr 

  

Čtvrtek 7.4.2021  - online výuka 

PS 6/ 3.díl: 208, 209 – slovní úlohy na objemy a povrchy těles. 

  

Pátek 9.4.2021 

 - 

  

Nepovinné: B, C z PS 6 /3.díl 
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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. 

• 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 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.B 

Období: 6.-9.4.2021 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Online hodina: út v 10:55 teams  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 
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• V Teams 6.B 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. 

 
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 

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 

 

Předmět: Rodinná výchova 

Zadání platí pro období: 22. 3. – 19. 4. 2021 

V souborech kanálu RV najdete prezentaci k tématu “Denní režim”, projděte si ji. Na jejím konci 
najdete úkol, na jehož splnění máte čas měsíc. Vaše práce zasílejte na zeď kanálu RV. 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 
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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 

 

 

Předmět:  Anglický jazyk 

Vyučující:  Štěpánka Suchanová 

Učivo:  Milé děti, připravte si povídání o Velikonocích, opakujte novou slovní zásobu, 

procvičíme hned v úterý, těším se. 

 

 

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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