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Téma: Unit 6 –6B At the movies – adjectives, adverbs 

Pracovní sešit (workbook)    

1. cv. 6, str. 57 Napište do tabulky příslovce (středa 9/6) 
2. na uvedeném odkazu si udělejte cvičení na použití přídavných jmen a příslovcí 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs (čtvrtek 10/6) 
3. další možné procvičení: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/?cc=cz&selLanguage=cs   

   

11/6 zkoušení žáků s nerozhodnou známkou / chybí jim testy (mají více než 4 N/X) 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.A 

Období: 7.-11.6.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Hustota 

• Budeme se dál věnovat výpočtům hustoty. Napiš mi pošlu ti prezentaci buď emailem 
nebo v Teams, kde najdeš veškeré výpočty. 

• Další úlohy k procvičení mohu poslat opět přes Teams. 

 

Předmět: Informatika 
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Třída: 6.AB 

Období: 7.-11.6.2021  

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  

Email. Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

 

Word   

• Koukneme se ještě na záhlaví a zápatí. 

Odevzdání 

• Připomínám, že je důležité odevzdávat zadané práce. Pokud Vám některé odevzdané 
práce chybí a máte z ní v Bakaláři N. Můžete dodělat a odevzdat zpětně.  

• Veškerá zadání najdeš v Teams. 

• Znovu připomínám! Pokud potřebujete, můžeme se domluvit na prezenční 
konzultaci ve škole, kde budete mít PC k dispozici. Stačí mi napsat. 

 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

Slepá mapa Afriky, povrch Afriky. 

 

DĚJEPIS A RODINNÁ VÝCHOVA 

Vyučující: Mgr. Michaela Schánilcová 

Email: michaela.schanilcova@zsgvodnany.cz 

 

Dějepis: středa test punské války-smrt Caesara. Pátek 2. triumvirát-poznámky ve wordovském 

dokumentu “Starověký Řím” a období císařství-poznámky naleznete v kanále dějepis v prezentaci 

“Starověký Řím III.”. 

Rodinná výchova: Prevence zneužití návykových látek.  
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MATEMATIKA  

Třída: 6. A  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6.2021  

  

Dobrý den všem,  

tento týden máme v plánu: 

Učivo o trojúhelníku - rovnostranný trojúhelník, konstrukční úlohy, výšky, těžnice (učebnice - 

geometrie od str. 83).  

 

PŘÍRODOPIS  

Jméno vyučujícího: Mgr. Jitka Bromová  

Zadání platí pro období: 7.6. – 11.6.2021  

  

Tento týden máme v plánu PARYBY a dokončit referáty. 

Referát: 

Terezka – krokodýli 

Ondra – ocasatí obojživelníci 

Maruška – ryby žijící u nás 

Linda – ryby mořské 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Učivo 

- Souhrnné opakování na test-slovní zásoba celé lekce, stupňování přídavných 

jmen 
- Příprava na testování str.70 cv.2,3 
- Zápis slovíček 6. lekce 

  

 

 


