
Třída: 6.C 

Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Dagmar Šmídová 

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

1/ Průběžná práce na čtenářských denících – po návratu do běžné výuky budu vyžadovat 2 hotové 

zápisy 

2/ Průběžné opakování mluvnických kategorií – ihned po návratu do běžné výuky budeme psát 

opravný test 

3/ Podst. jména konkrétní a abstraktní – zapsat pozn. ze str. 13 do ŠS, naučit se pomnožná, 

hromadná, látková – zapsat do ŠS pozn. str. 15, naučit se 

4/ Do SŠ cv. 2, 3 str. 15 + tabulku cv. 5, str. 16 

5/ Pracovní sešit – str. 12, cv. 1, str. 13 celá 

6/ sloh – PS str. 80, cv. 4,5 

7/ literatura – dočíst všechny nepřečtené mýty = str. 30-44, zapsat stručný děj 

 

  



Třída: 6.C 

Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

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

 
Plán schůzek na Teams:  
                                                        6. C : Čtvrtek 15. 10. : 10:00  
                                                                   Pátek: 16. 10. : 9:00  
                                                                   Pondělí 19. 10. : 11:00  
                                                                   Středa 21. 10. : 11: 00  
ZADÁNÍ  
14. a 15. 10. 2020  
Zápis a čtení desetinných čísel  

1. Učebnice strana: 74 – 76  - PŘEČÍST  
2. Vypracovat:  77/1 – ústně, nahlas!!!  

                       77/2 – zapsat do školního sešitu  
                       78/9 a 10 – zapsat do školního sešitu  

3. Učebnice cvičení 3, 4, 5 udělat přes průsvitku  
4. Pracovní sešit 46 – celá (dokončit)  

  
16. a 19. 10. 2020  
Porovnávání desetinných čísel  

1. Učebnice strana 79 – pozorně přečíst  
2. Vypracovat do školního sešitu z učebnice: 80/1, 2, 3  
3. Pracovní sešit strana 47 – celá  

  
20. a 21. 10 2020  
Zaokrouhlování desetinných čísel  

1. Učebnice strana 81 a 82 pozorně přečíst  
2. 2. Vypracovat do školního sešitu 82/1, 2  
3. Pracovní sešit strana 50, 51  

22. a 23. 10. 2020  
Sčítání a odčítání desetinných čísel  

1. Učebnice přečíst stranu 83 a 84  
2. Vypracovat ústně nebo na průsvitku 84/1, 2  
3. Pracovní sešit 50/6, 51/11, 12, 52/13  

  



Třída: 6.C 

Předmět: Anglický jazyk – skupina 1A6C 

Jméno vyučujícího: Mgr. Daniela Soukupová 

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

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

  

V tomto zadání samostudia budeme pokračovat v UNIT 1 – část D. 
Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 
Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 
 
V závěru zadání jsou pro kontrolu uvedeny odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. 

Rozcvička 
Než začneme další učivo, trochu si zopakujeme již probraná slovíčka. 
Připravte si sešit na procvičování a tužku. Časový limit jsou dvě minuty. Během časového 
limitu zapisujte anglicky slova, která označují věci, které teď kolem sebe vidíte a umíte je 
pojmenovat. 
Hotovo? Kolik máte slov? 
 

UNIT 1 D – AT HOME 

Slovní zásoba 
Nejprve si připomeňte slovíčka 1 D (At home, Household jobs, Adverbs of frequency). 
Slovíčka 1 D najdete v pracovním sešitě na straně 80 – 81. 
Trénujte, vyslovujte, pamatujte. 
 
Gramatická pravidla 
V minulé hodině jsme si vysvětlili, co to jsou příslovce četnosti (Adverbs of frequency). 
Připomeňte si toto učivo v pracovním sešitě na straně 72 / tabulka 1.6. 
Tabulku si znova pečlivě pročtěte. 
 
Navážeme kontrolou domácího úkolu z minulé hodiny. 
 
Své odpovědi si překontrolujte, doplňte nebo opravte. 
 
Pracovní sešit 
strana 11 / cvičení 5 
1 never, 2 not often, 3 sometimes, 4 often, 5 and 6 normally/ usually, 7 always 
 
strana 11 / cvičení 6 
2 Kristen often goes on the Internet. 
3 Kristen never plays computer games. 
4 Kristen sometimes watches DVDs. 
5 Kristen normally does her homework before school. 
6 Kristen doesn´t often tidy her room. 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


Nyní si procvičíme slovíčka, která označují různé domácí práce. 
 
Učebnice 
strana 14 / cvičení 1a – Sledujte obrázky a čtěte nahlas. 
 
Slovíčka procvičíme i písemně. 
Pracovní sešit 
strana 10 /cvičení 1 – Tvořte spojení. 
strana 10 / cvičení 2 – Doplňte k obrázkům spojení, která jste vytvořili ve cvičení 1. 
 
Slovíčka jste natrénovali, příslovce četnosti také znáte. 
Určitě si teď hravě poradíte s článkem v učebnici. 
 
Učebnice 
strana 14 / cvičení 2a – Přečtěte si, co provádí Quasar. Odpovězte na otázky. 
 
Pracovní sešit 
strana 10 / cvičení 3 – Doplňte do vět správné tvary sloves. Použijte spojení ze cvičení 1. 
 
Zkusíme také poslechové cvičení. 
 
Poslech CD - poslech číslo 6 – pracovní sešit – strana 10 / cvičení 4  
Poslouchejte a podle vzoru napište, které práce Toby v domě dělá nebo nedělá. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
 
Pracovní sešit 
strana 11 / cvičení 7 – Doplňte věty podle sebe. 
 
Kontrola 
Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě.  
Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 
strana 10 / cvičení 1  
cook the dinner, do the shopping, feed the cat, make the bed, set the table,  
take out the recycling, tidy your room, vacuum the floor, take the dog for a walk 
strana 10 / cvičení 2 
2 take the dog for a walk, 3 tidy your room, 4 vacuum the floor, 5 take out the recycling, 
6 set the table, 7 make the bed, 8 do the shopping, 9 feed the cat, cook the dinner 
strana 10 / cvičení 3  
2 cooks, 3 load, 4 does, 5 feed, 6 take, 7 doesn´t often tidy, 8 tidies 
strana 10 / cvičení 4 
2 He loads the dishwasher. 3 He tidies his room. 4 He makes his bed. 
6 He doesn´t feed the dog. 7 He doesn´t take the dog for a walk.  
8 He doesn´t vacuum the floor. 
 
Doufám, že se vám práce dařila. 
Plánuji online setkání, sledujte informace v týmu své třídy. 
Děkuji vám za spolupráci.  



Třída: 6.C  

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková  

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

  
Zadání bude také na Teams.  
 

Přepište si tyto poznámky do sešitů a naučte se je: 

Chov ryb 

− zakladatelem prvních rybníků – Jakub Krčín 

Tradiční chov kaprů 

− díky tomu 4 druhy rybníků 

▪ třecí 

▪ výtažníkový – přechovávání plůdků 

▪ komorový – přezimovací 

▪ hlavní 

− na podzim výlov rybníků 

Mořské ryby 

− zástupci (máte je na obrázcích v učebnici na str. 12 – naučit se rozpoznávat mořské 

ryby): 

o sleď obecný 

o treska obecná 

o tuňák obecný 

o makrela obecná 

o sardinka obecná 

o koníček tečkovaný 

 

 

4. třída Obojživelníci 
− kůže 

o bradavičnatá, pórovitá 

o vlhká 

 

− dýchání 

 

 

 

žábry (larvy) 

plíce (dospělci) 

pokožka (dospělci) 



 

 

− zbarvení  

 

 

 

− teplota těla – proměnlivá 

− oči – mžurka = třetí víčko (ze strany do strany) 

 

− kloaka = společný vývod 

 

 

 

 

− hlasové projevy – při rozmnožování 

− rozmnožování – pohlavní  

 

− oplození 

 

 

 

− vývin – nepřímý – ve vodě (viz obrázek) 

o vajíčko (1)→ larva (2) → larva s vnějšími keříčkovitými žábrami (3)→ pulec se 

zadními končetinami (4) → pulec s předními končetinami(5) → jedinec se 

zanikajícím ocasem( 7) → dospělý jedinec (8)  

 

 

−  

ochranné 

výstražné 

trávicí 

vylučovací 

pohlavní 

vnitřní (ocasatí) 

vnější (bezocasí) 

larva pulec 



− potrava – loví hmyz 

− CS – srdce: 2 síně + 1 komora 

o po těle proudí smíšená krev 

 

ZÁSTUPCI (učebnice str. 14, 15, 16 – naučit se zástupce dle obrázků): 

1. Ocasatí  → nejdříve vývin předních končetin 

- ohrožení a chránění živočichové 

o čolek obecný (v rybnících, na podzim zalézá do země a ukládá se 

k zimnímu spánku, na hřbetě a na ocase má vysoký hřeben) 

o mlok skvrnitý (černá barva se žlutými skvrnami) 

 

2. Bezocasí = žáby → tělo bez ocasu 

o skokan zelený – přední končetiny čtyřprsté, zadní pětiprsté 

s plovací blánou mezi prsty 

o skokan hnědý – světle hnědý, za každým  okem velikou tmavou 

skvrnu 

o rosnička zelená – na konci prstů přísavky 

o ropucha obecná – tmavě hnědá bradavičnatá kůže, kůže vylučuje 

jedovatý sliz 

o kuňka žlutobřichá – břicho se žlutými skvrnami 

  



Třída: 6.C  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková  

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

Přepište si tyto poznámky do sešitů a naučte se je: 

Zadání bude také na Teams. 

Místní a světový čas 

Místní čas 

− liší se na každém poledníku 

− zavedena tzv. časová pásma (celkem 24) 

− mění se zhruba po 15°zeměpisné délky 

o na nultém poledníku (Londýn) je např. 9. hodin 

o na 15. poledníku východní délky (Jindřichův Hradec) je 10 hodin 

Světový čas (GMT = Greenwich Mean Time) 

− čas, který platí na nultém poledníku 
o nultý poledník se nachází v Londýně 

− od tohoto času se určují další časová pásma 

Středoevropský čas  

− čas platný na většině území Evropy 
o je o +1 hodinu větší než světový čas (GMT+1) 

Letní čas  

− v letním období (březen – říjen) 

− o 1 hodinu posunutý dopředu  

− pravé poledne ve 13 hodin 

Datová čára – datová linie 

− přibližně po 180. poledníku (Tichý oceán) 

− kromě času se při přechodu mění i datum  

 



 
Mapa a plán 

− mapa nebo plán je svislé zmenšené zobrazení města nebo krajiny 
o mapa: kraje, státu, světadílu, světa 

▪ větší území (čím větší území, tím méně podrobná) 
o plán: města, městské části, vesnice 

▪ menší území, je velice podrobný 

− zmenšení mapy vyjadřuje měřítko mapy  
o příklad: měřítko 1:25 000 říká, že 1 cm na mapě je 25 000 cm = 250 m = 0,25 

km ve skutečnosti 

− měřítka můžou být číselná nebo grafická  
 

 

Mapy podle měřítka 

 



Mapy podle obsahu 

a) topografické mapy 

− velice podrobné 

− menší území 

− využití: turistika, územní plánování 

− barva: les, pole, louky, doly, řeky 

 

 

 

b) všeobecně zeměpisné mapy 

− mapy většího území (státu, světadílu) 

− barva: nadmořská výška 
 



 
 

 

 

 

c) tematické mapy 

− mapy zaměřující se na jedno vybrané téma 

− příklady: automapa, cyklomapa, mapa teplot vzduchu 

− barva: téma 
 

 



d) katastrální mapy 

− znázorňují rozložení pozemků 

− nejsou barevné 
 

 
e) plán  

− znázorňuje velmi malé území (město, městská část, vesnice) 
 

 

  



Třída: 6.C  

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

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

• alespoň 2 x krát během týdne přečíst stranu 15 – 18  

• velmi pozorně se kouknout na tyto videa (můžete též vícekrát):  

https://www.youtube.com/watch?v=u1OrM4395pc 

https://www.youtube.com/watch?v=xT9Xil2-Fmk 

• do sešitu přehledně opsat shrnutí (modrý rámeček) – str. 17 a str. 18  

  

https://www.youtube.com/watch?v=u1OrM4395pc
https://www.youtube.com/watch?v=xT9Xil2-Fmk


Třída: 6.C  

Předmět: Informatika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

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

Téma Klávesnice - opakování:  

najdi si na internetu tuto stránku: 

https://www.psanihrave.cz/test-psani 

zmáčkni mezerník – objeví se ti test psaní – pokus se celý text správně opsat  

pokud písmenko opíšeš správně zobrazí se zeleně, pokud nesprávně zobrazí se červeně (po pěti 
chybách se ti zobrazí tvůj výsledek – poté zmáčkni opakovat a začni znovu – zmáčkni mezerník) 

Cíl – opsat vše, tak, aby vše bylo zelené 

  

https://www.psanihrave.cz/test-psani


Třída: 6.C  

Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Kovářová 

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

 

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. 

  



Třída: 6.C  

Předmět: Občanská výchova 

Jméno vyučujícího: Jarmila Rybáčková 

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

 
 
Pročtěte učebnici s.8-12. 
Zjisti, jaký svátek budeme slavit 28.10.2020. Napiš do školního sešitu název a 3 další 
informace, které jsi zjistil/a. 
  



Třída: 6.C 

Předmět: Tělesná výchova 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

 

Zadání bude také na Teams. 

 

Dívky 

Holky podle videa si zacvičte doma jógu, kterou naleznete na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z4zbKe9B73A 

 

Hoši 

Hoši zkusí posilovat břišní svaly podle videa, které naleznete na tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=W-9L0J_9qag 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z4zbKe9B73A
https://www.youtube.com/watch?v=W-9L0J_9qag


Třída: 6.C  

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 25.10.  

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

Zadání bude též na Teams i s pokyny, co dále s prací dělat 

Vyber si jedno téma, vypracuj práci: 

a) pravěké malby – zahraješ si na pravěkého umělce a zkusíš zpracovat nástěnnou malbu. Inspiraci  

 můžeš najít na obrázkách na internetu – jeskyně Lascaux, jeskyně Altamira 

 - technika – malba temperou 

b) jeden den v pravěku – představ si, že máš stroj času, který tě na jeden den přenese do pravěku.  

  Namaluj, co jsi tam viděl a zažil 

  - volná technika 

 

mailto:Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz

