
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.C 

Třídní učitel: Mgr. Jitka Polívková 

Zadávací období: 6. 4. - 9. 4. 2021 

 

Třída: 6.C  

Předmět: ČESKÝ JAZYK  

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 5.4. -9.4. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz  

 Mluvnice – na čtvrtek si připravte to, co bylo zadáno už minule – v pondělí přece odpočíváte, 

utíkáte před pomlázkami, poléváte kluky, vyšleháváte dívky atd.                     

  Literatura – Jak se léčí strašidla – str.144 – 145. Zapiš do sešitu obvyklým způsobem a vypracuj 

str.145, úkol č.1 

                                             Průběžně čti a zapisuj přečtené knihy do čtenářského deníku!!! 

Třída: 6.C  

Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: DAGMAR ŠMÍDOVÁ  

Zadání platí pro období: 5.4. -9.4. 2021  

Email: Dagmar.Smidova@zsgvodnany.cz 

Velikonoce - máte úkol v Zadání! 

 

Matematika    

Vyučující: Iva Vokatá   

Období: 6. 4. – 9.4. 2021   

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz     

Pondělí 5. 4. 2021 – Velikonoční pondělí  

Úterý 6. 4. 2021 – samostudium 
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Komu půjde zobrazit tyto hry, tak si zahraje. Kdo to neotevře, tak si bude opakovat úhly, 

zopakuj si i desetinná čísla – čtení, zaokrouhlování, a co to je prvočíslo a pravidla 

dělitelnosti.   

Matematická rozcvička (learningapps.org) 

Prvočíslo nebo složené číslo? (learningapps.org) 

Sčítání desetinných čísel (learningapps.org)  

Středa 7. 4. 2021 – online hodina  

Budeme pokračovat v konstrukci úhlů a rozlišování druhů úhlů, PS strana 144, 145. 

Čtvrtek 8. 4. 2021 – samostudium  

Napište si a narýsujte do školního sešitu poznámky.  

1. Vedlejší a vrcholové úhly – uloženo v kanálu matematiky, v příspěvcích 

2. Souhlasné a střídavé úhly – uloženo v kanálu matematiky, v příspěvcích 

Pátek 9. 4. 2021 – samostudium  

Vypracujte pracovní list číslo 11. Můžete odpovídat přímo do pracovního listu. Případně si na 

papír označte číslo příkladu, zapište odpovědi, ofoťte a odevzdejte. Práci odevzdáte do 10. 4. 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk – celá třída 

Třída: 6. C 

Vyučující: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

Milá 6. C, 
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tento týden budeme pokračovat v učivu 5. lekce, procvičíme si porovnávání. 

  

středa 7. 4. 2021 – online hodina – skupina 1A6C 

čtvrtek 8. 4. 2021 – online hodina – skupina 2A6C 

prověrka (druhý stupeň přídavných jmen) - vyhodnocení 

Nejprve si projdeme a vyhodnotíme cvičení, které jste odevzdávali minulý týden. 

pracovní sešit 

strana 47 / cvičení 5 – Doplňte do vět druhý stupeň přídavných jmen. 

strana 47 / cvičení 6 – Tvořte porovnání. 

dobrovolný domácí úkol – poslech – pracovní sešit 

strana 47 / cvičení 4 – poslech CD (poslech číslo 24) 

Poslechněte si popis osob a k číslům zapište jména z nabídky. 

Úkol odevzdejte prostřednictvím ZADÁNÍ. 

  

samostudium 

projekt – obrázkový slovníček – opakování slovní zásoby 

Vyberte si 10 slov, která označují různá místa v krajině (např. řeka, les, hora, moře …). 

Na samostatný list papíru (A4) nakreslete obrázek vaší krajiny. Do obrázku zapište vybraná 

slova. Je důležité, aby zapsaná slova byla čitelná a bylo jasné, k čemu patří. 

Obrázek odevzdáte po návratu do školy. Projekt bude hodnocen známkou. 

Děkuji vám za spolupráci. 

  

 

 

 

 

Třída: 6.C 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 
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1. Opakovat látku SAVCI od začátku. 

2. Zkontroluj si, zda máš všechno dopsané či vlepené v sešitě (dle poznámek, které jsou v 

TEAMS v kanálu Přírodopis) 

3. Tentokrát žádné nové poznámky nedostanete, ale máte za úkol opakovat SAVCE. 

4. V pondělí 12. 4. bude test - téma je Savci (všechny řády savců). 

 

 

Třída: 6.C 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

1. Opakovat látku od BIOSFÉRY. 

2. Přepiš nebo nalep si tyto poznámky do sešitu. 

3. Vypracovat pracovní list (PL_Savany, Pouště) v zadání do neděle 11. 4.  

4. Pro doplnění a zopakování učiva můžeš shlédnout toto: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ntw65NMNm5Y 

  

Pouště 

Poloha 

− Severní Amerika, Jižní Amerika, Afrika, jihozápadní a centrální Asie, střední 

Austrálie,  

Vzhled krajiny 

− neúrodná oblast 

− bez vegetace 

− OÁZA – zdroj vody (podzemní voda), obyvatelé pouště, vegetace 

− typy pouští: 

o PÍSEČNÁ 

o ŠTĚRKOVITÁ 

o KAMENITÁ 

− vyschlá koryta řek – VÁDÍ (v Africe) 

− NOMÁDI – kočovní obyvatelé pouště 

  
 

Podnebí 
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− vysoké rozdíly teplot den – (až 55°C) x noc (pod 0°C) 

− srážky minimální (pod 250 mm ročně) 

− písečné bouře 

Rostliny 

− kaktusy 

− sukulenty 

− tamaryšek 

− palma datlová (v oázách) 

Živočichové 

− šelmy: fenek, surikata 

− velbloud 

− štír, škorpión 

− pískomil 

− zmije 

Pouště světa 

− 1. Sahara 

− 2. Arabská poušť 

− 3. Gobi 

− 4. Patagonie 

− 5. Velká Viktoriina 

Problém 

− rozšiřování pouští = dezertifikace 

Předmět: Občanská výchova   

Vyučující: Jarmila Rybáčková   

Jarmila.Rybackova@zsgvodnany.cz 

  

Zadání platí pro období: od 6.4. do 9.4.2021  

Téma: Rodina – rodinný rozpočet 

1. Co se dělo při online hodině 26.3. (pro ty, kdo si chtějí zopakovat, a pro ty, kteří 

nebyli přítomni nebo měli technické potíže!) 

Opakovali jsme funkce rodiny – viz poznámky 

2. Úkol v zadání (Teams) – zde můžete přímo psát (povinný úkol) 

Cvičení k tématu rodina.  

Termín odevzdání :  8.4.!  
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3. Zapište si poznámky (Teams) 

Zápis Rodina dělá z domu domov 

Online hodina 9. 4. v 11.45hod. 

 

 

 

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

Zadání platí pro období: duben 2021 – uzávěrka 30.4.2021 

Tento měsíc se zaměříme na fantazii.  

Představte si, co se děje v noci, když je tma a všichni spí.  

Probouzí se hračky? nebo vylézají skřítci? Ožijí předměty, nábytek, cokoli? Zkus namalovat, 

co vše se v noci může dít. 

Fotky práce mi zašli na email či do chatu v Teams 
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