
Třída: 6.AB 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10. 2020 

Jméno vyučujícího: Nikola Bečková 

Email: Nikola.Beckova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice: procvičování pravopisu a slovních druhů v pracovním sešitě 

• str. 9/15,16,17 

• str. 10/1,4 

• str. 11/5,6 

• str. 12/1 (spodní cvičení) 

• str. 13/2,1 

• str. 15/1,2 

Ke kontrole využijte řešení na webových stránkách www.skolasnadhledem.cz. Se způsobem 

vyhledávání na těchto stránkách jsme se seznamovali ve škole (vyhledat v publikacích PS 6, u kterého 

najdete pdf soubor s řešením pro 1. vydání). Návod najdete také na deskách pracovních sešitů. Pokud 

vám budou některá cvičení dělat problém, podíváme se na ně společně při online hodině. 

Sloh: zpráva a oznámení 

Přečtěte si policejní zprávy v učebnici na str. 112/2. Vytvořte svou vlastní zprávu s libovolnou 

kriminální tematikou (krádež, vloupání apod.), která bude obsahovat informace CO, KDY, KDE, KDO, 

JAK, ŠKODY.  

Přečtěte si ukázky oznámení na str. 113/3. Do sešitu vypište z těchto oznámení nejpodstatnější informace 

(př. CO: hradní slavnosti, KDY: ...). 

Vypracujte své vlastní oznámení. Téma si můžete vybrat z nabídky v učebnici na str. 113/5, nebo 

vymyslet své vlastní. Fantazii se meze nekladou! 

Vaše zprávy a oznámení mějte připravené na online výuku v příštím týdnu, několik ukázek si společně 

přečteme a zhodnotíme. 

Literatura: rozbor textu 

Přečtěte si text na str. 194 a písemně vypracujte otázky 1, 2, 3, 4. 

Přečtěte si básně na str. 195. U obou určete počet slok, veršů a druh rýmu. V básni Dědova mísa 

vyhledejte personifikaci, básni Mumie najděte metaforu. Písemně vypracujte otázky 1,2. 

Věnujte čas strávený doma četbě svých knih. 

 

Matematika 6.A  
  
Mgr. Jitka Bromová  
  
14. – 23. 10. 2020  
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On-line se sejdeme:  
  
ve čtvrtek 15.10.2020 v 9:10 hod.  
  
v pondělí 19.10.2020 v 9:05 hod.  
  
ve středu 21.10.2020 ve 12:00 hod.  
  
  
  
Pracovní sešit:  
  
str. 46/ dodělejte, co vám ještě chybí  
  
47/ celá  
  
Ti, co chtějí umět víc, mohou udělat i str. 48 – buď celou nebo alespoň něco z ní.  
  
  
  
Pracovní sešit: str. 50 – 57 
Distanční výuka 14.10 – 23.10. 2020 
Třída: 6.AB 
Předmět: Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání na období:14.10 – 23.10 2020  
Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
 
Introduction – Project 2 
-přečíst si úvodní článek a přeložit písemně do školního sešitu 
-napsat slovíčka PS str.80 z části Introduction 
-doplnit cvičení v PS str. 2 a 3 včetně poslechového cvičení (CD v zadní části PS) 
Pokud budete mít nějaký problém nebo dotaz, napište na můj email. Vše zkontrolujeme, až se 
uvidíme. 
 
Třída: 6. ACD 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10. Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz 
Procvičení přítomného času prostého 

Pro zopakování můžete využít následující odkazy 

Tvoření a použití https://www.helpforenglish.cz/article/2007012101-pritomny-cas-prosty 
tabulka s časováním : 
https://www.helpforenglish.cz/files/20_1253539740_verb_work_new_pdf2.pdf 
 
Pracovní sešit 
Str. 11, cv. 5 – seřaďte příslovce podle četnosti (nikdy, ne často….) 
Str. 11. cv. 6 – Napište věty o Kirsten dle tabulky a vzoru. 
Str. 11, cv. 7 – Doplňte věty o sobě (5vět)a o dalších lidech. 
Str. 12, cv. 1 – Doplňte měsíce 

Str. 12, cv. 2 – Napište datumy dle zadání a dle vzoru 
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Str. 12, cv. 3 a – pokud si můžete přehřát CD z pracovního sešitu (na zadní straně prac. sešitu), tak na 
základě poslechu zaškrtněte, zda věty pod obrázkem jsou pravdivé či ne. 
Str. 12., cv. 3b -Doplňte otázky a odpovědi. Pokud nemůžete realizovat poslech s CD, tak odpovědi 
vymyslete. 
Str. 13, cv. 4 - Seřaďte slova do vět 
Str.13.cv. 5 – Spojte otázky a odpovědi 
Str. 13. I can – Napište odpovědi. 
Učebnice 

Str. 16, cv. 1 Přečtěte si A typical year in Britain a odpovězte otázky nad textem. 
Str. 16, cv. 4 Přečtěte si Festivals a zodpověte otázky ve cv. 4 

 

 

Třída: 6. A  
Předmět: Zeměpis  
Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek   
Zadání platí pro období: 14. 10. – 23. 10.   
Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz  
  
Zdravím při distanční výuce. Během ní máte 4 hodiny zeměpisu (jedna látka = jedna hodina). Na toto 
období máte následující úkoly:  

• Přečtěte si v učebnici kapitolu Místní a světový čas.  
• Zapište si do sešitu poznámky – Místní a světový čas.   
• Přečtěte si v učebnici kapitolu Měřítko mapy.  
• Zapište si do sešitu poznámky – Měřítko mapy.   
• Přečtěte si v učebnici kapitolu Nadmořská výška.  
• Zapište si do sešitu poznámky – Nadmořská výška.  
• Zapište si do sešitu poznámky – Obecný fyzický zeměpis  

Poznámky naleznete na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> Mgr. 
Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip  
Dále je naleznete i v týmu 6. A – kanál Zeměpis na Teams.  
Naše online hodina bude vždy ve čtvrtek v 11:45.   
Kdybyste potřebovali něco prokonzultovat, jsem k dispozici na Teams a e-mailu.  
 
DĚJEPIS 
Třída: 6.A 
Předmět: dějepis 
Vyučující: Michaela Schánilcová 
Období: 14.10.-23.10. 
Email: Michaela.Schanilcova@zsgvdvodnany.cz 
 
Na kanálu D6.A v Teams naleznete prezentaci  zemědělství. Opíšete si z ní poznámky do sešitu na 
předposlední stránce. 
 Přečíst v učebnici stránky 17-25 a vypracovat otázky na straně 23 a 25. 
Videa: 
  Dějiny udatného českého národa 1-3 
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https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5xdBcyvEfAE 

 

 

Předmět: Fyzika 

Třída: 6.A 

Období: 14.10-23.10.2020 

Vyučující: Mgr. Soňa Samcová 

Email: sona.samcova@zsgvodnany.cz 

Online hodina: pa v 8:00 teams 

• Začali jsme společně novou látku atomy a molekuly. Přečtěte si o nich v učebnici str. 15 až 18. 

• Nahrála jsem prezentaci Atomy a molekuly k vám na teams do souborů ve fyzice. Pár snímků 

už v sešitě máte. Doplňte si do sešitu zbytek prezentace i s obrázky.  

• Pokud by byly nějaké potíže pište na teamsu či email.  

• Případné dotazy vyřešíme na online hodině. 

 

 

Přírodopis 6.A 

Mgr. Jitka Bromová 

14. – 23. 10. 2020 

On-line setkání: ve středu 21.10.2020 ve 12:35 hod. 

Do sešitu si zapište poznámky: 

 

OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA 

umožňuje pohyb 

• lebka 

• páteř (obratle - 7 krčních, hrudní, bederní, kost křížová, ocasní) 

• kostra trupu 

• kostra končetin 

• na kosti se pomocí šlach upínají svaly (umožňují pohyb) 

• bránice = sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní 
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TRÁVICÍ SOUSTAVA 

zajišťuje příjem potravy, její zpracování a využití 

- ústní dutina (rozmělnění potravy a smísení se slinami) 

- hltan 

- jícen 

- žaludek (pomocí žaludečních šťáv a stahů žaludku se potrava dále rozmělňuje 

a štěpí na jednodušší látky) 

- tenké střevo (potrava se zde štěpí na živiny za pomoci výměšků jater a slinivky 

břišní, živiny se vstřebávají do krve) 

- tlusté střevo (vstřebávání vody zpět do těla) 

- konečník 

 

CÉVNÍ SOUSTAVA 

Prostřednictvím krve roznáší kyslík a živiny do celého těla 

a ovlivňuje tělesnou teplotu (ta je stálá). 

 

SRDCE – zajišťuje oběh krve, má 2 komory a 2 předsíně 

 

TEPNY, TEPÉNKY – vedou okysličenou krev  

ŽILKY, ŽÍLY – vedou krev odkysličenou 

 

Krevní oběh: 

levá předsíň levá komoraaortou do celého tělahorní a dolní dutou žílou do pravé 

předsíněpravá komoraplícelevá předsíň 

okysličená krev 

odkysličená krev 



 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

Zajišťuje příjem kyslíku a vylučování oxidu uhličitého 

 

dutina nosní a ústní  hrtan  průdušnice  průdušky  průdušinky  plicní sklípky 

protkané vlásečnicemi 

 

 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

čistí krev v ledvinách a močí odvádí odpadní látky z těla pryč 

 

ledviny 

močovody 

močový měchýř 

močová trubice 

 



 

 

Výtvarná výchova 6. A + 6. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  

Zadání platí pro období: 19. 10.   –   23. 10.   

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

 

Prosím najděte si list venku v přírodě, který vás něčím zaujme, a pokuste se vytvořit přesnou kresbu na 
čtvrtku, kterou jste obdrželi ve škole. Názorné obrázky jsou použity z pinterestu. Můžete si pomoci i 
obkreslením. Můžete kresbu zvolit tužkou nebo i pastelkami. Nejde o kvantitu a rychlost, ale především 
o to, aby Vás práce těšila. Zkuste i najít list něčím zajímavý. Zkuste se podívat na tento odkaz 
(zkopírujte si ho do vyhledávače) https://cz.pinterest.com/pin/9499849203411783/ 
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Občanská výchova 6. A + 6. B 

Vyučující: Marcela Čábelová  



Zadání platí pro období: 19. 10.   –   23. 10.   

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

 

 

Domov je tam, kde… 

Prosím do školních sešitů vypracujete referát o městě Vodňany. Máme nakreslený 

městský znak, vlajku a nyní si tam vypíšete historii Vodňan, počet obyvatel, 

starosta, místostarosta. Poté nalistujete v učebnici na straně 22 a přečtete si 

stránku. Vypracujte odpovědi na úkoly. Zkuste zjistit i nějakou zajímavou informaci 

o Vodňanech, o které pak budete informovat své spolužáky. 

 

Předmět: Hudební výchova 

Vyučující: Štěpánka Suchanová 

Učivo: Lidová hudba a lidové muziky – načti si a pust si video lidových muzikantů. 
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