
Distanční výuka  

Zadání úkolů pro samostudium 

Třída: 6.D 

Třídní učitel: Mgr. Zuzana Libičová 

Zadávací období: 6.4. - 9.4. 2021 

 

Český jazyk 

Od 5.4.2021 

Mgr. Jana Vršecká 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Pondělí – svátek 

Úterý 6.4.2021 – literární výchova – přečtěte si ukázku v čítance a vpracujte pracovní list 

Putování za zvířaty – psi, vlci a lidé 

Eric Kniht: Návrat Lassie str. 108 

- Autor – anglicky píšící spisovatel, žil ve Velké Británii, Jar a USA 

1. Vyjmenuj postavy, které v příběhu vystupují 

2. V čem se projevuje láska Joea, jeho otce a matky k Lassie? Vyjadřují ji slovy? V čem 

se projevila láska Lassie k nim? 

3. Znáš slovo vrávorat? Vymysli tři různé věty, kde toto slovo použiješ? 

4. Proč matka schovávala mince do vázy? 

5. Šlo o velké peníze? 

6. Napiš stručnou charakteristiku svého domácího mazlíčka, reálného nebo 

vymyšleného 

Středa 7.4.2021- online hodina – budeme mít hodinu kombinovanou se slohem a mluvnicí 

- dokončete všechna cvičení z předchozího týdne, zopakujte si větné členy, dokončíme 

si pracovní list Cvrček 

Čtvrtek 8.4.2021 – sloh – vypravování – pracovní sešit str. 86 cv. 1 

  

Pátek 9.4.2021 – čtenářská dílna – čtěte si vámi vybranou knihu a po přečtení si ji zapište do 

čtenářského deníku 

 

 

 

mailto:Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz


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 

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. 

 

 

 

 Anglický jazyk    

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková     

Zadání platí pro období: 6.4.- 9.4.  2021 

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz    

  

Online hodiny:    středa (Wednesdays) 10:30 – 11:00  

mailto:Iva.Vokata@zsgvodnany.cz
https://learningapps.org/14428624
https://learningapps.org/14428906
https://learningapps.org/9252629
mailto:Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz%22%20/t%20%22_blank


čtvrtek (Thursdays) 11:45 – 12:15 

  

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 

  

Pracovní sešit (workbook)  

1. str.84 slovní zásoba 5C Record breakers (středa 7/4) 
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; zkoušení na opravu) 

 

 

 

Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

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


Zadání platí pro období: 6.4. - 9.4. 2021 

Kontakt: jana.kovarova@zsgvodnany.cz 

Zadání: Starověké Řecko: Athény-  zrození  demokracie 

Učebnice str. 94–95, přečíst, seznámit se s textem, opakovat probrané učivo. Novou látku 

probereme při online hodině. 

 

 

 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

Úkoly: 

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. Ve čtvrtek 15. 4. bude test - téma je Savci (všechny řády savců). 

5. Na online hodině ve čtvrtek 8. 4. probereme řád Primáti a budeme opakovat Savce. 

 

 

 

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 

mailto:jana.kovarova@zsgvodnany.cz
mailto:Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz
mailto:Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Ntw65NMNm5Y


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 

− 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: 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 

 

 

Pracovní činnosti 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 6.4. - 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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