
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. 
 
Třída : 6 B 
Budova: Alešova 
Předmět: matematika 
Vyučující: Jana Husová 
E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz 
Úkoly na období 14.10.2020 – 23.10.2020 
Řešení označených příkladů průběžně zasílejte na mailovou adresu či přes Teams. 
Středa 14.10.2020 
Doplnit, případně opravit v PS 5/ 2.díl: str.48, str.49/6, 10, 11, str. 50, 51/ 6 - 14, str. 52, str. 53/ 9 - 15 
(dělali jsme při minulé distanční výuce). 
4. hodina: Online schůzka: organizace, vysvětlení práce. 
Čtvrtek 15.10.2020 
1.hodina: Online schůzka: Procvičování desetinných čísel podle PS 5/ 3.díl – str. 4, 5. 
Projdi si a doplň či oprav v PS 5/ 2.díl -str. 55/ 1 - 6, 56/ 1 - 8 a v PS 5/ 3.díl str.3 a 4 / 2 - 6 (dělali jsme 
při minulé distanční výuce). 
Pondělí 19.10 2020 
Zopakuj si a doplň, oprav : PS 5/ 3.díl – str.24/ /1 - 7, 25/ 1 - 8 (dělali jsme při minulé distanční výuce). 
POSLAT: PS 5/ 3.díl – str. 26 /1, 2, 3, 5, 6, 7 
Úterý 20.10.2020 
Opakování: PS 5 / 3.díl str. 5/9 a 6/ 1 – 5. POSLAT: PS 5/3.díl str. 23/1, 2, 3, 4, 5¸6, 7, 8 
Středa 21.10.2020 
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Zopakuj si a doplň, oprav: PS 5/3.díl – str. 24 a 25 (dělali jsme při minulé distanční výuce). 
POSLAT: PS 5/ 3.díl: str. 26/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
4.hodina: Online schůzka –Násobení desetinných čísel – PS 5/ 3.díl – str. 32, 33 
Zopakuj si a doplň, oprav: PS 5/3.díl – str. 29 / 1 - 7, 30/ 1, 4, 5, 8 (dělali jsme při minulé distanční 
výuce). 
POSLAT: PS 5/ 3.díl – str. 32/ 6, 7, 8, str. 33/ 1, 2, 3 
Čtvrtek 22.10.2020 
1.hodina: Online schůzka výklad dělení desetinných čísel podle PS 5/3.díl – str. 29, 35, 36 + 
procvičování. 
POSLAT: PS 5/ 3.díl – str. 35/ 7, 36/ 5 
 
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 ) 
 
Předmět: Anglický jazyk, 6.B 
Vyučující: Mgr. Štěpánka Suchanová 
Učivo:  učebnice – strana 12, 13, 14, 15 – READING, cvičení zkusíme slovně doplnit / kontrola při 
online hodině /, pracovní sešit – strana 8, 9 – zopakuj, strana 12, 13 – kromě poslechu vypracuj 
cvičení – opět zkontrolujeme společně při online výuce. 
 
Předmět: Zeměpis  
Třída: 6.B  
Vyučující: Mgr. Vlastimil Šmidmajer  
Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz  
Období: od 14.10. do 23.10.2020  
  
Ve čtvrtek 15.10 se spojíme přes chat a zopakujeme si určování zeměpisné polohy. Připravte si atlasy 
a sešity. Začínáme v 10.00hod.  
V pondělí si opište novou látku – Stavba Země – do sešitů. Najdete ji zde i na svém teamsu skupina 
Z6B v souborech.  
Ve čtvrtek 22.10 se spojíme online a novou látku spolu probereme. Začínáme opět v 10.00hod.  
  

Stavba Země.  
  

3 základní části  
1. zemské jádro – nejtěžší látky (železo nikl)  
                             - tekuté = vysoká teplota (3000 C)  
2. zemský plášť – plastická hmota (plastelína)  
3. zemská kůra - litosférické desky  
                            2 části – a) oceánská  
                                            b) pevninská (kontinentální)       
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Nakresli si do sešitu obrázek 30 strana 31 učebnice.  
 
 



Předmět: Fyzika  
Třída: 6.B  
Období: 14.10-23.10.2020  
Vyučující: Mgr. Soňa Samcová  
Email: sona.samcova@zsgvodnany.cz  
Online hodina: út v 10:55 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.  

 

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.   
 
Dějepis 6.ročník 
Zadání učiva-distanční výuka od 14.10.2020. 
Vyučující: Mgr. Jana Kovářová 
Co víme o archeologických kulturách doby bronzové? 
Učebnice strana 34-35. 
Co nového přinesla doba železná? 
Učebnice strana 36-37. 
Seznámit se s učivem, on-line výuka dle pokynů v Teams. 
Kontrola zápisu po návratu do školy. 
 
Předmět: Rodinná výchova 
Vyučující: Jana Kokrdová Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz 
Učivo: Rodinné zvyklosti Zamyslete se nad pojmy svatba, tradice a zvyky s ní spojené, např. nevěsta, 
ženich, svatebčané, svatební oblečení, prsten, slib Vyhledejte online informace o svatbě v ČR, 
Japonsku, Velké Británii a Indii, případně jinou zemi Napište o svatbě u nás a výše zmiňovaných 
zemích do sešitu a práci mi pošlete na mail. 
 
Předmět: Hudební výchova 
Vyučující: Štěpánka Suchanová 
Učivo: Lidová hudba a lidové muziky – načti si a podívej se na různá videa písní, jež vytvořili lidoví 
muzikanti. 
 
Předmět: Přírodopis 
Vyučující: Petr Rošický 
Obojživelníci. 
Přečti si článek a vypiš si hlavní znaky obojživelníků: 
(teplota těla, kůže, dýchací soustava, cévní soustava a rozmnožování). 
Do sešitu si namaluj obrázek 26 Vnitřní stavba těla skokana na straně 15. 
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