
Třída: 6.A  

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Připomenout si video na youtube: Nezkreslená věda: Jak vzniká zemětřesení. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg 

Volitelné – Kdo chce a má možnost tisku, může si vyrobit model sopky a subdukce: 

Vymalujte a vystřihněte si sopku a subdukci! https://www.ig.cas.cz/pro-verejnost/ke-stazeni/ 

Foto výrobku mi můžete zaslat na e-mail. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Mgr. Soňa Samcová  

Email: Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

Práci najdete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/samcova-sona 

 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Čadková  

Email: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

 

Překlad z učebnice str.82 The Little Fir Tree – slovní zásoba k tomuto textu v pracovním sešitě – 

přeložit 

youtube – poslech slovní zásoby, najít si vždy okruh slovní zásoby 

poslech CD v pracovním sešitě 

 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Štěpánka Suchanová 

Email: Stepanka.Suchanova@zsgvodnany.cz 

 

opsat do slovníčků slovní zásobu, opakovat  FOOD. 
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Předmět: Dějepis 

Vyučující: Marek Bednář 

Email: Marek.Bednar@zsgvodnany.cz - sem zasílejte případné dotazy 
 
 

Úkol č. 1: 

- Následující poznámky si zpracuj do sešitu, pod nimi jsou umístěny další úkoly 

- Pro začátek si do sešitu zapiš velký nadpis – antickým Římem se budeme zabývat do 

konce školního roku 

ANTICKÝ ŘÍM  

(8. STOL. BC – 5. STOL. AD) 
 

- Pojem antický Řím označuje nejen hlavní město, ale celou civilizaci, 

kterou vybudovali staří Římané 

 

ROZDĚLENÍ DĚJIN ANTICKÉHO ŘÍMA1: 

1. DOBA KRÁLOVSKÁ (8. STOL. BC – 509 BC) 

- Řím pod nadvládou Etrusků 

2. DOBA ŘÍMSKÉ REPUBLIKY (509 – 31 BC) 

- V čele Říma volení konzulové, senát a sněm 

3. DOBA ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ (31 BC – 476 AD) 

- V čele Říma císař (caesar), Řím na vrcholu moci, v 5. století AD završen 

rozpad říše 

 

Úkol č. 2 

- zjisti následující informace o místě, kde leží dnešní město Řím, místě, kde leží centrum 

někdejší Římské říše 

- můžeš vycházet ze str. 111 v učebnici 

 

1. Na jakém poloostrově leží město Řím? 

2. Řím je dnes hlavním městem … 

3. Městem Řím protéká řeka … 

4. Poloostrov, na kterém Řím leží, se nachází mezi mořem ………, mořem 

……… a mořem ……… 

                                                           
1 PODROBNĚJI V UČEBNICI NA STR. 110 
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Úkol č. 3 

- Poslechni si a zhlédni pořady na následujících odkazech 

- Dle těchto odkazů odpověz na následující otázky: 

1. Kdo byl podle Vergiliova eposu AENEAS (alespoň tři věty)? 

 

2. Kdo byl podle římských pověstí zakladatelem města Řím? Jaký byl počátek 

jejich života? 

 

3. Jaký kriminální čin se podle pověstí odehrál při zakládání města Řím? Proč 

k němu došlo (alespoň tři věty) 

 

Odkazy: 

- Bohové a hrdinové antických mýtů 

(https://www.youtube.com/watch?v=MGlSFxpbZ0Q) 

- Minuty s encyklopedií (https://www.youtube.com/watch?v=EL5jURfKY78) 

- Jak vznikl Řím? 

(https://www.youtube.com/watch?v=X6AAS4pOiYw) 

 

 

 

Třída: 6. AB 

Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 25. 3. 2020 do 1. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Zkoukněte videa s tématikou divočiny na naší Zemi.  
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