
Předmět:  MATEMATIKA 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí přibližně na období:25. 5. až 7. 6. 2020 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

V tomto období se naučíme počítat objem a povrch kvádru a krychle. 

Jako vždy si látku nejprve přečtěte v učebnici na straně 110 – 120. Prohlédněte si všechny 

obrázky. Vezměte si na pomoc nějakou krabičku od čaje (většinou má tvar kvádru) a hrací 

kostku (krychle). Potom si zapiš poznámky do školního sešitu. Na závěr vypočítej příklady 

v pracovním sešitě. Strana 193 cvičení 1, 2; 195 cvičení 7a 10.Pokus se převést jednotky 

objemu – strana 198 a 199. 

Nakonec vypočítejte cvičení 2 na straně 202 a 6, 7/204. Pokud budeš mít chuť, zkus si vyplnit 

test na straně 207. Můžeš si obrázky obkreslit, vystříhat a poskládat krychličky. 

Až toto nastuduješ vyplň pracovní list číslo 5 a pošli mi ho na email, případně ho můžeš 

vyplnit na Teams. 

 

KVÁDR 

 

vrcholy: A, B, C, D, A´,B´,C´, D´ 

hrany: AB, BC, CD, DA                               pro hrany platí:    AB = CD = A´B´= C´D´ 

           A´B´, B´C´, C´D´, D´A´                                                     BC = AD = B´C´ = A´D´ 

          AA´, BB´, CC´, DD´                                                           AA´= BB´= CC´= DD´ 
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Stěnová a tělesová úhlopříčka 

1. stěnová úhlopříčka - spojuje dva protilehlé vrcholy jedné stěny 

 

2.tělesová úhlopříčka - spojuje dva vrcholy, které neleží v téže stěně 

 

Objem kvádru:                   V = a . b . c 

Povrch kvádru:                   S = 2. (a . b + b . c + a . c) 

 

 

 

 

 

 



 

KRYCHLE 

 

vrcholy: A, B, C, D, A´,B´,C´, D´ 

hrany: AB, BC, CD, DA                               pro hrany platí:  všechny jsou stejně dlouhé  

           A´B´, B´C´, C´D´, D´A´                                                      

          AA´, BB´, CC´, DD´                                               

 

         Stěnová úhlopříčka                                                 Tělesová úhlopříčka 

                                          

Objem krychle:           V = a . a . a 

Povrch krychle:           S = 6 . a . a 

 

 



Pracovní list 5, KVÁDR A KRYCHLE 

 

1. Převeď jednotky obsahu: 

     370 cm2 =           dm2                                                    8,4 km2 =           ha 

1 200 mm2 =           cm2                                                  5 600 m2 =           a 

     420 cm2 =           mm2                                              10 500 m2 =            ha 

        7,6 m2 =            dm2                                                 100,8 m2 =            a 

 

2. Vypočítej povrch krychle a kvádru. Výsledek zaokrouhli na jedno desetinné místo: 

     (pomocné výpočty si můžeš udělat na jiný papír) 

a)  a = 2,5 cm                                                                        b)  a = 8,4 dm, b = 13 cm, c = 260 mm 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  

3. Učebna má délku 11 m, šířku 6,5 m a výšku 4 m. Za 1 m2 malování zaplatíme 7,50 kč. Kolik 

bude      

     stát vymalování učebny? (Zaokrouhli na koruny.) 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                            

4. Převeď jednotky objemu: 

a)  3 240 cm3 =             dm3                                                                    2,42 cm3 =                   mm3 

        745 dm3 =              m3                                                                    58,02 dm3 =                  cm3 

  21 000 mm3 =              cm3                                                                       8,5 m3 =                    dm3 



      8 750 cm3 =              dm3                                                               0,408 3 m3 =                   dm3 

 

b)           32 l =               dm3                                                                      520 dl =                     l 

            75 ml =                cm3                                                                     363 ml =                     l 

         6,34 ml =                 cl                                                                          8,24 l =                     ml 

           543 hl  =                l                                                                                54 l =                      hl 

 

5. Vypočítej objem krychle a kvádru: (pomocné výpočty si můžeš udělat na jiný papír) 

a)  a = 3,7 cm                                                                              b)  a = 0,7dm, b = 9,3cm, c = 40 mm 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   

6. Koupili jsme 25 kusů dřevěných hranolů. Každý má délku 2 m a podstavou je čtverec o 

straně 

   a = 8 cm. Jaká je hmotnost celého nákladu, když 1 m3 dřeva má hmotnost 800kg? 

              

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída: 6. C, D 

Předmět: český jazyk 

Vyučující: Jana Vršecká 

Zadání platí pro období 25. 5. 2020 – 7. 6. 2020 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Budeme pokračovat v práci společně na Teams, kde jsme již téměř všichni, termíny setkání 

najdete v kalendáři této aplikace. Kdo ještě na společné hodiny nechodí, zkuste si stáhnout 

aplikaci sami nebo mě kontaktujte, pokračujeme zde v online výuce českého jazyka a 

matematiky. Některá cvičení budeme dělat společně, na setkání se domluvíme, zda je 

zúčastnění budou muset vpracovávat ještě písemně, to podle toho, kolik se nás sejde. 

Stále platí, že vypracované úkoly budete zasílat na výše uvedenou adresu, kde vám poskytnu 

zpětnou vazbu.  

Úkoly vypracovávejte postupně, zachovejte si řád a pracovní návyky, je to důležité pro vaši 

budoucí práci ve škole. 

 

Český jazyk mluvnice 

- Pondělí 25.5.2020 – učebnice str. 98 – 99, 100,101  - pokud ještě nemáte, napište si 
poznámky Zvuková stránka slova a věty do školního sešitu 

o Pracovní sešit str. 64 cv. 1,2 
-  
- Středa 27.5 2020 – Učebnice str. 101 – cv. 7,8 – vztahuje se k básni, vypracujte do 

školního sešitu 

 Pracovní sešit str. – budeme kontrolovat společně na Teams 
- Pondělí 1. 6. 2020 – učebnice str. 102–zapište si do sešitu zápis Řeč a jazyk, vše si 

vysvětlíme na Teams 
 

- Středa 3.6.2020 
Udělejte grafický rozbor vět jednoduchých: 
 
Malý Honzík si četl obrázkové knihy. 
Každé ráno mě budí zpěv ptáků. 

             Pražské letiště denně přijímá velké množství letadel. 

 

Pracovní sešit str. 52 cv. 18,19 
- již jsme se tomuto tématu věnovali, vše si vysvětlíme na Teams 
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Český jazyk literární výchova 

 Úterý 26.5. 2020 – přečtěte si ukázku v čítance str. 128  Putování s mrazem v zádech -  

Strach bez strašidel, vypracujte pracovní list 

 Úterý 2.6.2020 – přečtete si ukázku v čítance str. 164– Putování s mrazem v zádech – 

Přepadení, vypracujte pracovní list 

 

Pokračuje úkol z minulého období – kdo jste nevypracovali, zašlete prosím: 

V rámci literární a mediální výchovy: vezměte si svoji oblíbenou knihu, najděte si místo, kde 

jste rádi, kde si rádi čtete nebo třeba jen přemýšlíte, posloucháte hudbu, vytvořte si selfíčko 

s knihou a prostorem okolo vás a zašlete mi ho na výše uvedenou adresu. Selfie můžete 

doplnit textem, kde se nacházíte a proč, co se vám na tom daném místě líbí atd. 

Vy zdatnější mi můžete poslat i krátké video.  

 

Český jazyk sloh  

 Čtvrtek 28.5 2020 – pracovní sešit str. 60 cv. 2 

 Čtvrtek 4.6. 2020– dokončení předchozího příběhu 

 

  



 

1. Putování s mrazem v zádech  

Strach bez strašidel, str. 128 

Karel Jaromír Erben ( 1811 – 1870) 
- Český spisovatel, vědec 

- Sbíral slovanské texty  

- Kytice z pověstí národních- sbírka balad 

Přečti si baladu Svatební košile a odpověz na otázky: 

1. Charakterizuj postavu dívky a postavu jejího milého 

 

 

 

2. Uveď, které části textu v tobě vyvolávají strach 

 

 

3. Proč má dívka zemřít? 

 

4. Najdi v textu slova, která nejsou v dnešní češtině obvyklá 

 

5. Zjisti, zda se Erben v době svého života mohl setkat s Boženou Němcovou a Janem 

Nerudou 

 

 

6. Napiš, které další balady patří do sbírky Kytice 

 

 

 

 

 



2. Putování s mrazem v zádech 

Cesty do tajemných míst, str. 134 
 
Joane Kathleen Rowlingová, nar. 1965 
- Anglická spisovatelka, autorka fantasy 

románů o Harrym Potterovi 

 

Přepadení, str. 134 

Přečti si ukázku a odpověz na otázky: 

1. Podle čeho Harry poznal Červíčka? 

 

2. Jak se říká látce nacpané v ústech, která oběti znemožňuje křičet? 

 

3. V jakém prostředí se scéna odehrává? 

 

4. Kolik postav v ukázce vystupuje? Vyjmenuj je. 

 
 

5. Kterými prostředky autorka dosahuje dojmu strašidelnosti? 

 

 

6. Víš, jak příběh pokračuje? Je to stejné v knize a ve filmu? 

 

7. Znáš nějakou kletbu z knihy? 



Třída: 6. C, D 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Jana Vršecká 

Zadání platí pro období 25. 5. 2020 – 7. 6. 2020 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

Přečtěte si patřičné kapitoly v učebnici a zapište si do sešitů zápis nebo si ho vytiskněte. 

Připravujte si materiály na lapbook na téma starověký Řím – lapbook bude obsahovat 

základní historická data, zajímavosti, údaje o osobnostech: 

- Legenda o vzniku Říma, Romulus a Rémus 
- Přírodní podmínky, mapa 
- Punské války 
- Gladiátorské zápasy – Spartakus 
- Římští bohové 

 

59. Jak spravovat velkou říši, str. 124 

- přeměna Říma ve světovou říši 

 = příčina krize římské republiky 

- problém správy ř. provincií 

- potřeba zvolit nové úředníky 

 

nobilita ( úřednická aristokracie) 

- pozemkový majetek- její zájmy hájil senát 

 

Z provincií do Říma plynulo: 

- bohatství 

- otroci = prac. síla- v zemědělství, kde  byl statek středních rozměrů nahrazován 

velkostatkem = latifundium 

- olivy, vinná réva= drahé 

=> dopad na drobné zemědělce- nemají na drahé olivy + vinnou révu  dluhy 

=> často musí vše prodat, jít do armády 
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- tak mnoho půdy leží ladem 

- po válce na ní už zemědělci nepracují- odcházejí do města 

=>zde nobilita poskytuje peníze i bezzemkům, aby je volili 

=> krize zemědělství 

 

133 př. n. l. Tiberius Gracchus = tribun lidu navrhl zemědělskou reformu 

- měla být horní hranice vlastnictví půdy 500 jiter - (1 jitro = 0,25ha) 

- půda nad 1000 jiter přidělena bezzemkům 

=> reforma neprovedena T.G. zabit 

 

123 př.n.l. Gaius Gracchus ( Tiberiův bratr) 

- nový návrh zemědělského zákona 

- neprošel, i G.G. zavražděn 

 

Otázka bezzemků a armády zůstala nevyřešena 

 

60. Kostky jsou vrženy, str. 126 

Vzpoura otroků 

- otroci  

- práce v zemědělství, řemeslnické dílny, státní stavby vodovodů a silnic 

- v domácnostech ( vychovatelé) 

- získávali se ve válkách, obchodem, rodili se v otroc. rodinách 

- počet není znám 

- propuštěnci = otroci za zásluhy propuštění na svobodu 

- neměli občanská práva 

( podobně i cizinci) 



- svobodní zemědělci, řemeslníci a obchodníci 

= zákl. prac. síla 

- řemesla + obchod pomalý rozvoj 

- gladiátoři 

- gladius = meč 

= zvlášť cvičení otroci nebo zločinci 

- bojovali mezi sebou na život a na smrt v průběhu gladiátorských her 

- zbraně- různé 

- gladiátorská škola - Capua 

73 př.n.l.  Spartakovo povstání 

= vzpoura gladiátorů a otroků 

- cíl: svoboda + návrat domů 

- postupně otroci z celé Itálie 

(100 000) organizované vojsko - porazili římské legie 

- otroci postupovali nejprve na sever, pak zase zpět, rozdělili se, do čela římského vojska 

Crassus, pozdější římský konzul 

- r. 71 př.n.l. otroci nakonec poraženi, Spartakus padl, 6000 zajatců ukřižováno 

První triumvirát – tajná dohoda tří mužů s cílem získat vládu v římské říši 

- Gaius Julius Caesar 
-  

61. Římané přebírali a dále rozvíjeli kulturu -mnoha národů 

- velká pozornost věnována vzdělání i výchově 

- úcta ke stáří, k tradicím 

- dívky – dlouho u matky 

- chlapci – vychováváni otcem 

- veřejné školy – latina, řečtina, literatura, matematika 

- od 12 let gramatické školy – gramatika, literatura, básnictví 



- od 16 let základy zemědělství, boj, velení, rétorika ( řečnictví ) 

Náboženství 

- bohové jako zemědělci 

- Jupiter – bůh nebe, bouře a deště 

- Mars – bůh jara, zem. prací a války 

- Quirinus – ochránce Římanů 

- Juno – Jupiterova manželka 

- Minerva – jejich dcera 

- Neptun – vládce moří 

- Vulkán – božský kovář 

- Venuše, Amor – bohové lásky 

 

Judaismus – nové náboženství, jeho nositeli Židé 

- víra v jednoho boha 

- základem pro vznik křesťanství 

Ježíš Kristus 

- narodil se údajně za vlády císaře Augusta v Betlémě 

- ve 30 letech začal šířit myšlenku lásky, pomoci, dobročinnosti 

- zavrhoval násilí 

- všichni lidé jsou si rovni 

- po smrti budou žít věčným životem a budou spaseni 

- v Jeruzalémě uctíván jako spasitel, byl proto prohlášen za buřiče a ukřižován 

- křesťané věří, že vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa 

- stoupenci křesťanství pronásledováni v katakombách, císař Constantinus křesťanství 

legalizoval 

 



Třída: 6.CD 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 25.5.-7.6. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) Kdo dosud nezaslal, vytvořte a zašlete referát/prezentaci (1 vybraný šířkový pás) na 

email dle uvedených pokynů do 7.6.  

 Vypracujte ve Wordu nebo PowerPointu nebo napsat do školního sešitu a poslat 

oskenované/ofocené 

 Obsah referátu 

o rozsah pásu pomocí základních rovnoběžek 

o vzhled krajiny 

o rostliny a živočichové 

o obrázky (dobrovolně) 

 

2) Proveďte kontrolu svých znalostí – zopakujte si rozložení přírodních krajin pomocí 

základních rovnoběžek, zkuste rodičům povyprávět o přírodních krajinách – život ve 

stepích, o nám blízkých lesích mírného pásu, kde se nachází močály, bažiny a permafrost, 

proč je v polárních pustinách minimální život 

 

3) Přečtěte si v učebnici stránky 88 - 112 (výškové stupně v krajině, krajiny Země) 

 

4) Poznámky viz níže si přepište či vytiskněte a nalepte do školního sešitu 

 

VÝŠKOVÉ STUPNĚ V KRAJINĚ 

- již víte, že se vzrůstající nadmořskou výškou: 

- klesá teplota a tlak vzduchu 

- zvyšuje se množství srážek a vlhkost vzduchu 

- zvyšuje se rychlost větru 

- snižuje se úrodnost půdy a mění se druhy rostlin a živočichů 

- počet a pojmenování výškových stupňů se v jednotlivých částech světa liší 

- horní hranice lesa = nadmořská výška, nad kterou již nejsou příznivé podmínky pro 

růst stromů (v ČR 1250-1350 m) 
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- sněžná čára = nadmořská výška, nad kterou se rozkládá trvalá sněhová pokrývka nebo 

ledovec (v ČR není) 

 

 

 

KULTURNÍ KRAJINA 

- = krajina přetvořená člověkem 

- několik typů: lesohospodářská krajina, zemědělská krajina, těžební a průmyslová 

krajina, městská krajina, rekreační krajina, chráněná krajina 

LESOHOSPODÁŘSKÁ KRAJINA 

- člověk kácí nebo uměle vysazuje stromy 

- nahrazuje původní listnaté stromy rychle rostoucími jehličnany 

- zápory: citlivost na silné větry, námrazu, lesní škůdce, technika ničí půdu 

- příklad v ČR: podhorské oblasti 

- zamyslete se nad otázkou kůrovce 

ZEMĚDĚLSKÁ KRAJINA 

- velké zásahy do původní krajiny 

- pole, pastviny, plantáže, sady 



- plantáže – velké plochy s jednou plodinou (riziko neúrody, vyčerpání půdy) 

- nutnost zavlažování (velké zdroje vody) 

- příklad v ČR: Polabí, jižní Morava 

TEŽĚBNÍ A PRŮMYSLOVÁ KRAJINA 

- devastující zásahy do krajiny (doly, lomy) 

- velké znečištění ovzduší, zdrojů vody 

- potřeba velkých ploch na zástavbu 

- obnova původní krajiny finančně náročná 

- příklad v ČR: Mostecko, Ostravsko, Kaznějovsko (průmyslové zóny Plzeň), Litvínov, 

Mladá Boleslav 

 

MĚSTSKÁ KRAJINA 

- povrch značně změněný (zarovnaný) 

- teplejší podnebí než v okolní krajině 

- často propojení s průmyslovou krajinou (historická jádra – okrajová sídliště nebo 

vilové čtvrti – průmyslové zóny) 

- příměstská krajina – zemědělství, rekreace (lesoparky, hřiště) X skládky, čističky 

odpadních vod 

 

REKREAČNÍ KRAJINA 

- pobřežní oceánské a mořské (pláže, hotely, kempy) 

- vnitrozemské vodní plochy a toky (kolem jezer, rybníků a přehrad) 

- horské (hotely, chaty, lanovky, sjezdovky) 

- lázeňské (kolem minerálních pramenů) 

- národní parky a chráněné oblasti 

- městské (hřiště, plovárny, stadiony, zábavné parky) 

- více turistů = více znečištěné prostředí 

 



 

 

CHRÁNĚNÁ KRAJINA 

- ochrana přírodní (původní) krajiny před negativními vlivy lidské činnosti 

- v České republice je ochrana přírody organizována zákonem 218/2004 Sb. 

Parlamentu ČR o ochraně přírody a krajiny. Ochranou přírody a krajiny se podle 

tohoto zákona rozumí péče státu i všech jeho občanů o volně žijící živočichy, planě 

rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, nálezy zkamenělin, 

geologické a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny. 

- systém chráněných území v ČR: 

o 1. národní parky (NP) 

o 2. chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

o 3. národní přírodní rezervace a přírodní památky 

o 4. přírodní rezervace a přírodní památky 

 

 



Třída: 6. C, D 
Předmět: anglický jazyk 
Vyučující: Daniela Soukupová 
Zadání platí pro období: 25. 5. – 7. 6. 2020 
Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

V další části samostudia se podíváme do UNIT 6, kde se zaměříme především 
na novou slovní zásobu. 

Začneme tradičně kontrolou úkolu k odeslání. 

     adjective   comparative   superlative 

 

1 fast   faster    the fastest 

 

2 good   better    the best 

 

3 old   older    the oldest 

 

4 interesting  more interesting  the most interesting 

 

5 bad   worse    the worst 

 

6 hot   hotter    the hottest 

 

7 sunny  sunnier   the sunniest 

 

8 difficult  more difficult   the most difficult 

 

9 slow   slower    the slowest 

 

10 heavy  heavier   the heaviest 

mailto:Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz


 

Chválím vás za vypracování a odeslání úkolu. 

 

V minulé části samostudia jsme dokončili  práci, která se vztahovala k UNIT 5. 

Cvičení, která jsme v pracovním sešitě vynechali, vypracujeme společně později během 
opakování. 

 

Rozcvička 

Do školního sešitu si zapište anglickou abecedu a k jednotlivým písmenům doplňujte 
přídavná jména, na která si vzpomenete. K písmenům můžete doplňovat i více slov. 

Pokud chcete, stanovte si časový limit. 

Kolik slov máte? 

 

Teď se pustíme do UNIT 6. 

Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 

Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 

 

V dokumentu jsou opět uvedeny odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. 

 

UNIT 6 A – TV PROGRAMMES 

Slovní zásoba  

 

Nová slovíčka (6 A) najdete v pracovním sešitě na straně 84.  

Vyslovujte, procvičujte, pamatujte. 

 

 

Učebnic 

strana 68 / cvičení 1a  



Dívejte se na obrázky a nahlas vyslovujte nová slova. Už víme, že obrázky nám pomáhají 
k lepšímu zapamatování. 

 

strana 68 / cvičení 1b 

Dokázali byste ke každému druhu pořadu uvést jeden příklad z naší televize? 

 

Novou slovní zásobu procvičíme i písemně. 

 

Pracovní sešit 

 

strana 54 / cvičení 1 

Přečtěte si jednotlivé popisy pořadů. Potom přiřaďte popis k typu pořadu. Podívejte se na 
vzorový příklad. 

 

strana 54 / cvičení 2 

Do rozhovoru doplňte chybějící slova. 

Doplněný rozhovor si nahlas přečtěte. 

 

 

 

UNIT 6  B – AT THE MOVIES 

 

 

Slovní zásoba  

Slovíčka (6 B) najdete v pracovním sešitě na stranách 84 – 85. 

Slovíčka si říkejte nahlas a snažte si je zapamatovat. 

 

Teď vás čeká poslech. 

Poslech – CD – poslech číslo 29 -  pracovní sešit 



 

strana 57 / cvičení 4 

Poslechněte si, jak paní učitelka hodnotí ve třídě výsledky testu.  

Nevadí, když nebudete všemu rozumět. Zaměřte se na to, jak žáci napsali svůj test. 

Ke jménům napište zadaná příslovce (slowly – pomalu, badly – špatně, quickly – rychle, very 
well – velmi dobře). 

Poslech opakujte dle potřeby. 

 

 

 

UNIT 6 C – LIGHTS, CAMERAS, ACTION 

 

Slovní zásoba  

Slovíčka (6 C) najdete v pracovním sešitě na straně 85.  

Nejprve se slovíčka pečlivě naučte. 

 

Učebnice 

strana 72 / cvičení 1a - Spojte druhy filmů s obrázky. 

 

Pracovní sešit 

strana 58 / cvičení 1 – K obrázkům doplňte typ filmu. 

strana 58 / cvičení 2 – Doplňte do vět typ filmu. Zadaná počáteční písmenka vám napoví. 

strana 58 / cvičení 3 – Odpovězte na otázky. Pište celé věty. 

 

Kontrola 

Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. 

Případné chyby si opravte nebo si doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 

 



Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 54 / cvičení 1 – 2d, 3b, 4g, 5a, 6h, 7f, 8e, 9c 

strana 54 / cvičení 2 – 2 opera, 3 show, 4 interview, 5 record, 6 control 

strana 57 / cvičení 4 – poslech – 2 quickly, 3 badly, 4 slowly, 5 very well 

strana 58 / cvičení 1 – 2 a romantic comedy, 3 a musical, 4 a comedy film, 5 a western, 

6 a horror film, 7 a sci-fi film, 8 a cartoon 

 

strana 58 / cvičení 2 – 2 horror, 3 romantic comedies, 4 thrillers, 5 musicals,  

6 science fiction, 7 fantasy, 8 cartoon 

 

 

Doufám, že se vám procvičování dařilo. 

Děkuji vám za spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lukáš Filip  

Email: lukas.filip@zsgvodnany.cz 

 

Na následujících odkazech si procvič převody délky, hmotnosti, objemu a času. 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky 

  

Síla 

Seznamte se s novou fyzikální veličinou síla. Učebnice str 52 – 54 přečíst a napsat do sešitu 

modrý rámeček ze strany 54. 

 

 

Se sílou je spojen důležitý fyzik a matematik Isaac Newton. Pro zajímavost si o něm můžete 

shlédnout krátký dokument. 

 https://www.youtube.com/watch?v=g6rzCrRAfW4 

mailto:lukas.filip@zsgvodnany.cz
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=2152&action=show#selid
https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky
https://www.youtube.com/watch?v=g6rzCrRAfW4


Přírodopis 6. ročník 
Třída: 6. C a 6. D 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

Zadání platí pro období: od 25. 5. do 7. 6. 2020 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

 

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

 

V úterý 26. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je úterý: 2. 6. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams (pokud je máte již založené). 

 

Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

 

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
 Orientační termín do 31. 5. 

o látka 55 amarylkovité 
o látka 56 liliovité 

 Orientační termín do 7. 6. 
o látka 57 kostatcovité, vstavačovité, sítinovité 
o látka 58 lipnicovité 

 

 
 

 

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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Krytosemenné jednoděložné rostliny: 

55. Amarylkovité 
 Vytrvalé byliny vyrůstající z cibulek 

 Zástupci 
o Sněženka podsněžník 

 Roste volně v přírodě i na zahrádkách 
 Ohrožený druh 

o Bledule jarní 
 Podobná sněžence 
 Okvětní lístky se skvrnou na koncích 

o Narcis žlutý a narcis bílý 
 Pěstovány na zahrádkách 

 

Sněženka podsněžník 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id114005/?taxonid=42015 

 

Bledule jarní 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id31356/?taxonid=42013 

 

Narcis žlutý a narcis bílý 

n. žlutý: https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id103289/?taxonid=420184 

n. bílý: https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id253995/?taxonid=42017&type=1 

 

 

Krytosemenné rostliny-jednoděložné 

56. Liliovité 
 Charakteristika 

o jednoděložné  

o většinou vytrvalé byliny 

 Využití 

o Cibulová zelenina 

o Okrasa 

 Zástupci 

 Zelenina 

o Cibule kuchyňská 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id114005/?taxonid=42015
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id31356/?taxonid=42013
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id103289/?taxonid=420184
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id253995/?taxonid=42017&type=1


 Konzumují se zdužnatělé části listů 

 dvouletá rostlina – první rok vytvoří listy a cibuli, druhý rok kvete 

o Česnek  

 cibule složená ze stroužků  

o Pažitka   

 rourkovité listy 

o Pór zahradní 

 Konzumují se části listů  

 Okrasné druhy 

o Tulipán  

o Modřenec  

o Hyacint  

o Lilie  

 Planě rostoucí 

o Lilie zlatohlavá 

 Chráněná 

o Konvalinka vonná 

 Jedovatá 

o Vraní oko čtyřlisté 

 Jedovaté 

 Pokojové rostliny 

o Aloe 

o Asparágus 

o Dračinec 

o Tenura „tchýnin jazyk“ 

Cibule kuchyňská 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Field_with_onions.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Allium_cepa.jpg 

Česnek kuchyňský 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Allium_sativum_Woodwill_1793.jpg 

 

Pór zahradní 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Allium_porrum_porrum_HabitusInflorescences_BotGardBln0906.JPG 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leeks_produce-1.jpg 

 

pažitka 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id56498/?taxonid=41997&type=1 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id91740/?taxonid=41997&type=1 

 

Modřenec  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscari_neglectum.jpg 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscari_Neglectum.jpg 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Field_with_onions.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Allium_cepa.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Allium_sativum_Woodwill_1793.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Allium_porrum_porrum_HabitusInflorescences_BotGardBln0906.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leeks_produce-1.jpg
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https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id91740/?taxonid=41997&type=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muscari_neglectum.jpg
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Hyacint  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garden_Hyacinth_Hyacinthus_orientalis_'Blue_Jacket'_Flower_2000px.jpg 

http://www.biolib.cz/cz/image/id148850/ 

 

Lilie  

http://www.biolib.cz/cz/image/id64425/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id64426/ 

 

 

 

Tulipán 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulipán#/media/Soubor:Garden_tulip_–_topside_view.jpg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulipán#/media/Soubor:2010-04-29-tulpen-by-RalfR-19.jpg  

 

Aloe 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aloe_succotrina_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-007.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-2mrDh1iM6qE/USn3zSQNvpI/AAAAAAAAA6M/2fHccQwl7p0/s1600/Aloe_vera.jpg 

Asparágus 

http://img.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/22043-548685-1__Asparagus.jpg 

Dračinec 
http://www.biolib.cz/cz/image/id6850/ - dračinec vonný 

http://www.biolib.cz/cz/image/id193844/ - dračinec dračí 

Tenura „tchýnin jazyk“ 
http://www.biolib.cz/cz/image/id55718/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id56083/ 

 

Obrázky ostatních zástupců – učebnice str. 114 – 116  

Krytosemenné rostliny-jednoděložné 

57. Kosatcovité, vstavačovité a sítinovité 

Kosatcovité 
 Vytrvalé byliny 

 Zástupci: 
o Kosatec žlutý 

 vlhké lokality 
o Kosatec sibiřský 
o Šafrán 

 Sušené části květů se používají jako koření 
Kosatec žlutý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Garden_Hyacinth_Hyacinthus_orientalis_'Blue_Jacket'_Flower_2000px.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id148850/
http://www.biolib.cz/cz/image/id64425/
http://www.biolib.cz/cz/image/id64426/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulipán#/media/Soubor:Garden_tulip_–_topside_view.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulipán#/media/Soubor:2010-04-29-tulpen-by-RalfR-19.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aloe_succotrina_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-007.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2mrDh1iM6qE/USn3zSQNvpI/AAAAAAAAA6M/2fHccQwl7p0/s1600/Aloe_vera.jpg
http://img.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/22043-548685-1__Asparagus.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id6850/
http://www.biolib.cz/cz/image/id193844/
http://www.biolib.cz/cz/image/id55718/
http://www.biolib.cz/cz/image/id56083/


https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16601/?taxonid=42065 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16687/?taxonid=42065 

 

 Kosatec sibiřský 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id18345/?taxonid=42068 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id37868/?taxonid=42068 

 

 Šafrán jarní (bělokvětý) 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id58180/?taxonid=42077  

 

 Šafrán setý – koření 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id342075/?taxonid=42082 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Saffron_Crocus_sativus1_corrected.j

pg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Šafrán_setý#/media/Soubor:Safran-Weinviertel_Niederreiter_2_Gramm_8285.jpg 

  

 

Vstavačovité (orchideje) 
 Vytrvalé byliny  

 Většina tropické  

 často pěstovány pokojově 

 Všichni naši zástupci jsou zákonem chránění!!! 

 Květy: 
o Většinou nápadné a pestře zbarvené 

 Zástupci 
o Prstnatec májový 
o Střevíčník pantoflíček 
o Vemeník  

Prstnatec májový 

http://www.biolib.cz/cz/image/id3280/ 

Střevíčník pantoflíček 

http://www.biolib.cz/cz/image/id170907/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id76679/ 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16601/?taxonid=42065
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16687/?taxonid=42065
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id18345/?taxonid=42068
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id37868/?taxonid=42068
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id58180/?taxonid=42077
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id342075/?taxonid=42082
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Saffron_Crocus_sativus1_corrected.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Saffron_Crocus_sativus1_corrected.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Šafrán_setý#/media/Soubor:Safran-Weinviertel_Niederreiter_2_Gramm_8285.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id3280/
http://www.biolib.cz/cz/image/id170907/
http://www.biolib.cz/cz/image/id76679/


Vemeník dvoulistý 

http://www.biolib.cz/cz/image/id66532/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id100753/ 

Hlístník hnízdák 

http://www.biolib.cz/cz/image/id12550/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id83735/ 

 

Sítinovité 
 byliny 

 Dobře snáší zamokření 

 Zástupci: 
o Sítina  

 silně zamokřené lokality 
Sítina rozkladitá 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id70610/?taxonid=42193 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id75495/?taxonid=42193&type=1 

Krytosemenné jednoděložné rostliny: 

58. Lipnicovité 
Znaky: 

 dutý stonek s kolénky = stéblo 

 větrosnubné  

 plod = obilka 
 

Květy 

 vytvářejí květenství: 
o klas (pšenice, žito, ječmen)  
o nebo lata (oves, lipnice). 

Význam 

 Největší význam obilniny  mouka 

 Velmi významné potraviny 
 

Zástupci: 

 pšenice setá 
o v teplejších oblastech.  

http://www.biolib.cz/cz/image/id66532/
http://www.biolib.cz/cz/image/id100753/
http://www.biolib.cz/cz/image/id12550/
http://www.biolib.cz/cz/image/id83735/
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id70610/?taxonid=42193
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id75495/?taxonid=42193&type=1


o bílé pečivo  

 Žito seté 
o V chladnějších oblastech 
o žitná mouka tmavé pečivo  

 Ječmen obecný 
o Dlouhé osiny  
o Výroba sladu  výroba piva.  

 Oves setý 
o ovesné vločky. 

 Kukuřice setá 
o Využívá se na zrno  
o Jako krmivo pro hospodářská zvířata 

 Rýže setá 
o Zaplavovaná pole v tropech a subtropech 
o významná potravina 

 Planě rostoucí druhy 
o Lipnice 
o Srha 
o Psárka  
o Bojínek  
o Ovsík  
o Rákos  

 

Pšenice setá 

http://slnieckova.sk/images/psenica-obycajna-1171_jpg_290x600_q85.jpg 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/164359.jpg  

Lipnice luční 

http://www.ireceptar.cz/res/data/100/012288.jpg?seek=1273229981 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Poa_pratensis.jpg/258px-Poa_pratensis.jpg 

Bojínek luční 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Illustration_Phleum_pratense0.jpg/258px-

Illustration_Phleum_pratense0.jpg 

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto04/foto_041.jpg 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id50671/?taxonid=42637  

Ovsík vyvýšený 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/123216.jpg 

http://www.biolib.cz/cz/image/id51973/ 

Rákos obecný 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Illustration_Phragmites_australis0.jpg/220px-Illustration_Phragmites_australis0.jpg 

http://slnieckova.sk/images/psenica-obycajna-1171_jpg_290x600_q85.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/164359.jpg
http://www.ireceptar.cz/res/data/100/012288.jpg?seek=1273229981
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Poa_pratensis.jpg/258px-Poa_pratensis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Illustration_Phleum_pratense0.jpg/258px-Illustration_Phleum_pratense0.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Illustration_Phleum_pratense0.jpg/258px-Illustration_Phleum_pratense0.jpg
http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/foto04/foto_041.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id50671/?taxonid=42637
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/123216.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id51973/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Illustration_Phragmites_australis0.jpg/220px-Illustration_Phragmites_australis0.jpg


http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_10/752.jpg 

 Psárka luční 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3281/?taxonid=42630 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id91505/?taxonid=42630 

 

Ostatní obrázky viz učebnice str. 119 - 121 

Zpracováno dle: 

Přírodopis 6, Pelikánová, Čabradová, Hasch, Sejpka, Šimonová, Fraus a 

Přírodopis 7, Černík, Martinec, SPN 

http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_10/752.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3281/?taxonid=42630
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id91505/?taxonid=42630

