
Předmět: Český jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jana Vršecká 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Středa 14.10.  
 Učebnice čj 5, str. 18 – 19 zápis do školního sešitu Vlastní jména  
 PS str. 10 cv. 3 A, B, cv. 4  

Čtvrtek 15.10.2020  
 Dopis osobní a úřední – učebnice čj 6 str. 115 – zápis do slohového sešitu  
 PS str. 78 cv. 1  

Pátek 16.10.2020  
 Čtenářská dílna – čtěte si knihu do čtenářského deníku – pohádka dle vlastního 
výběru  

Pondělí 19.10.2020  
 Pracovní sešit str. 16 cv. 5 celé  
 Učebnice čj 6 str. 20 – 21 zápis do školního sešitu Podstatná jména podle vzorů  
 PS str. 17 cv. 1,2,3  

Úterý 20.10. 2020  
 Vypracovat pracovní list Noc na Karštejně, přečíst ukázku v čítance str. 16 - 17  

Středa 21.10.2020  
 Ps str. 17 cv. 4  
 Ps str. 18 cv. 5, 6, 7  

Čtvrtek 22.10.2020  
Dopis a SMS – pr. Sešit str 78 cv. 3  

Pátek 23. 10 2020  
 Vypracovat pracovní list Romance o Karlu IV., přečíst ukázku v čítance na str. 18 - 19  
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Předmět: Matematika 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

Plán schůzek na Teams: 

                                                       Čtvrtek 15. 10. : 11:00 

                                                         Pátek: 16. 10. : 8:00 

                                                        Pondělí 19. 10. : 9:00 

                                                         Středa 21. 10. : 11: 45 

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 
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Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

Úkoly od 14.10 do 23.10 

 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 

 

Předmět: Informatika 

Jméno vyučujícího: Jaroslav Grill 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jaroslav.Grill@zsgvodnany.cz 

 

Úkoly od 14.10 do 23.10 

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 
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Předmět: Dějepis 

Jméno vyučujícího: Jana Kovářová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jana.Kovarova@zsgvodnany.cz 

 

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: Anglický jazyk – 2.skupina 

Jméno vyučujícího: Jana Kokrdová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jana.Kokrdova@zsgvodnany.cz 

 

Učebnice . str. 10/1, opsat do školního sešitu /ŠS/ měsíce a naučit se je 

Opakovat slovíčka , příslovce četnosti a household jobs 

Pracovní sešit -str.10, str.11 

                          -str.9 
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Předmět: Anglický jazyk – 3.skupina 

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

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 

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 
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Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

 

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  
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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) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 

 

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) 
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 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)  

 

 

pokožka (dospělci) 

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 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Občanská výchova 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 
 

1. Opsat/vytisknout poznámky do školního sešitu, průběžně opakovat předešlou i novou látku 
2. Vypracovat domácí úkol, odevzdání po návratu do školy (nemusíte mi to posílat předem) 
3. Zadané referáty platí po návratu do školy (jmenovitě vypsány v Teams) 
4. Sledujte Teams, kanál Občanská výchova 6.D 

 

- probíráme téma Rodina, tudíž navazujeme na předešlou hodinu, nadpis zůstává stejný. 

Navazující poznámky: 

Typy rodin: 

Základní rodina 
Rozšířená rodina 
Neúplná rodina 
 
Základní rodina 

- rodina dvougenerační, kterou tvoří spojení muže a ženy s dětmi (vlastní nebo adoptivní)  

- dítě má vzor obou rodičů, vidí jak má úplná rodina fungovat 

 - tato rodina je nazývána rodinou nukleární, základní nebo elementární 

Rozšířená rodina 

- zahrnuje širší okruh příbuzných ze strany obou rodičů, přičemž všichni žijí v jedné domácnosti, nebo 

alespoň v bezprostřední blízkosti  

- př. je třígenerační rodina 

 – prarodiče, rodiče a děti 

Neúplná rodina 

- rodina, kde jeden z rodičů chybí (rozvod, úmrtí, svobodná matka)  

- výhodou je větší samostatnost a odpovědnost dětí  

- nevýhodou může být absence příkladu jednoho rodiče a možný materiální nedostatek 

 

MANŽELSTVÍ A SŇATEK 
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(nový nadpis) 

sňatek = svatba, svatební obřad, akt uzavření manželství 

manželství = trvalý svazek muže a ženy, vzniklý způsobem, který stanoví zákon. Hlavním účelem 

manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc 

Formy uzavření sňatku 

Občanský sňatek – uzavírá se prohlášením před orgánem veřejné moci (starostou, primátorem nebo 

pověřeným členem zastupitelstva obce/města) a v přítomnosti matrikáře 

Církevní sňatek – uzavírá se před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti. 

Většinou probíhá v kostele 

 

Registrované partnerství – znamená mít identická práva jako manželé. (důležité je právo dědické a 

vzájemná vyživovací povinnost) HOMOSEXUÁLOVÉ, v České republice povoleno od roku 2006. 

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL 

Většina z nás se stala členem své rodiny hned po narození. Příbuzenské vztahy vznikají sňatkem, 

narozením nebo adopcí. Příbuzenské vztahy znázorňuje tzv. rodokmen. 

Genealogie = věda o rodové posloupnosti a o důsledcích příbuzenských vztahů. 

Rodové historie se lze dopátrat pomocí záznamů v matrikách. Cílem genealogie je vytvoření soupisu 

členů určitého rodu, tak hluboko do minulosti, jak je to jen možné. 

Pro rodokmen lze používat i jiné termíny – rodopis nebo strom života. 

 

Nakreslit rodokmen své rodiny na tvrdý papír, co nejdále zvládnete. 

Mohou se lepit fotografie (není povinné) nebo kreslit. 

Váha známky jako z písemného testu. 

Odevzdání po návratu do školy, neposílejte. 

 

 

 

 

 



Předmět: Rodinná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

Email: Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz 

 

V Teams – kanál Rodinná výchova máte poznámky a zadání pracovního listu.  

 

 

Předmět: Výtvarná výchova 

Jméno vyučujícího: Zuzana Libičová 

Zadání platí pro období: 14.10.- 23.10. 

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 

 

 

Předmět: Tělesná výchova 

Jméno vyučujícího: Jitka Polívková 

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

Email: Jitka.Polivkova@zsgvodnany.cz 
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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 
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