
Třída: 6.A 

Třídní učitelka: Štěpánka Suchanová 

email: Stepanka.Suchanova@zsgvodnany.cz 

Předmět: Anglický jazyk  

                    - učebnice str. 58, 59, 60 - prostudovat mluvnici 

                    - pracovní sešit str. 48, 49 - vypracovat dle slovní zásoby 

                    - opakovat předešlé, poslech na Youtube o různých zemích v angličtině 

 

Předmět: Anglický jazyk 

Vyučující: Petra Čadková 

Zadání platí pro období: 2.4. - 10.4.2020 

Email  Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 

   

1. Přeložit druhou část článku na str. 82,  cv. 1 - napsat pořadí obrázků, jak příběh 

probíhá, zapsat slovíčka z tohoto článku z pracovního sešitu do slovníčku. 

2. Unit 4 – str.44 -46 přečíst si nahlas slovní zásobu, některá cvičení a článek str.46 

pak poslech slovní zásoby na youtube  Food and drink – dle vlastního výběru 

3. str. 45 Menu  - vytvořit podobný jídelní lístek i s cenami 

 

 

Předmět : Fyzika 

Vyučující : Mgr. Soňa Samcová 

Třída: 6.A 

Sona.Samcova@zsgvodnany.cz 

  

Nezapomeňte zaslat převody z předešlého zadání. Zaměřte se na další veličinu a to 

teplota. Pročtěte si učebnici str. 46 až 49. Do sešitu si přepište modré rámečky ze 

str. 47 a 49. Poznámky vyfoť a opět pošli na email. 

mailto:Stepanka.Suchanova@zsgvodnany.cz
mailto:Vlastimil.Smidmajer@zsgvodnany.cz


Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek 

Zadání platí pro období: 2. 4. – 10. 4. 

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

1.  Zapsat do sešitu poznámky Pedosféra a biosféra. 

Naleznete je na webových stránkách školy v sekci provozní informace -> učitelský sbor -> 

Mgr. Filip Marek. Odkaz: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip 

2.  Vypracovat referát na tebou už dříve vybranou přírodní krajinu. Poslat na uvedený e-mail. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

Český jazyk  

Jméno vyučujícího: Bc. Eva Sládková  

Zadání platí pro období: 2. 4. do 10.4.  

Email: Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz 

Mluvnice 

Učebnice: str. 53 cv. 2 – ústně, cv. 3 (rozbor) – do sešitu 

                  str. 54 tabulka skloňování číslovek – nastudovat, cv. 1 – podle tabulky doplnit 

správné tvary číslovek 

Pracovní sešit: str. 27 cv. 2, cv. 4. str. 28 cv. 5, cv. 7 a) b) c) d) e) 

Procvičování: https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-6-trida 

                              https://www.umimecesky.cz/diktaty-6-trida 

                              http://cestina.diktaty.cz/ 

Literatura 

Str. 68 – Vypiš si do sešitu co je to humor, nadsázka, karikatura, ironie a přečti si ukázku + 

zkus odpovědět na otázky (str. 69) 

Nezapomínejte na čtenářský deník – pracujte na něm. 

Sloh 

Str. 122 cv. 4 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/marek-filip
mailto:Eva.Sladkova@zsgvodnany.cz
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Předmět: Přírodopis 

Jméno vyučujícího: Petr Rošický 

Zadání pro období: od 1. 4. 2020 do 14. 4. 2020  

E-mail: Petr.Rosicky@zsgvodnany.cz 

 

Prohloubení znalostí dne nebude pouze zhlédnutím nějakého filmu nebo videa se 

zaměřením na obratlovce. Ale nevylučuji to! 

Dnes budete mít za úkol si do sešitu zapsat následující tabulku a doplnit systematické 

zařazení zástupců strunatců 

zástupce třída řád Upřesnění-zajímavost 

Agama    

Pipa     
Rorýs    

Kuna    

Rejnok    

Straka    

Nosorožec    

Husa    

Dikobraz    

Žluna    

Tasmánský čert    

Velemlok    

Vorvaň    

 Čáp    

Vrápenec    

Gaviál    

člověk    

 

Druhým úkolem bude zapsat si do sešitu, co nejpřesnější, taxonomické zařazení člověka, 

nebo přesněji každého z vás. 
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DĚJEPIS 
ÚKOL Č. 1 

- Nejprve si zopakuj své znalosti ze samostudia, cvičný test – nebude známkován 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQUJOV0lNNDVaVkE2OVRNVlpTNlFaV0tIRi4u 

 

ÚKOL Č. 2 

- Zapiš si výpisky z následujících poznámek, není nutné celý text opisovat 

 

DOBA KRÁLOVSKÁ  

(8. STOL BC – 509 BC) 

 

VZNIK ŘÍMA – DLE HISTORIKŮ (8. STOLETÍ  BC) 

- Apeninský poloostrov díky úrodné (sopečné) půdě láká kolonisty i různé kmeny již 

od pravěku, v době založení Říma zde sídlí kmeny Samnitů, Latinů či Sabinů, 

probíhá obchod s Féničany, Řeky, na pobřeží vznikají řecké osady 

- Město Řím zřejmě vzniklo splynutím osad, které stály na pahorcích okolo řeky 

Tiber (cca. 8. století BC) 

 

DOBA KRÁLOVSKÁ – POD NADVLÁDOU ETRUSKŮ 

- Řím je v této době pod nadvládou Etrusků - etruských králů 

o Vyspělá civilizace (Řekové je označují Tyrhéňané) 

 Jejich písmo a jazyk dodnes nerozluštěny 

 Vynikají v obchodu, keramice a technologiích 

 Výborné námořnictvo – obchodní i válečné lodě 

- Počátky a základy původní římské kultury jsou výrazně pod vlivem Etrusků, byli 

vynikající v hydraulice (mechanika tekutin) 

- Právě Etruskové odvodnili bažiny mezi pahorky, čímž umožnili spojení římských 

osad a vznik dlážděného náměstí FORUM ROMANUM (místo pro trhy, politická 

shromáždění, průvod, náboženské slavnosti, …), které tvořilo centrum města Řím 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQUJOV0lNNDVaVkE2OVRNVlpTNlFaV0tIRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-7C1x-769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUQUJOV0lNNDVaVkE2OVRNVlpTNlFaV0tIRi4u


- Přes nepochybný prospěch z etruského vlivu Římané na dobu královskou 

vzpomínali jako na období útlaku, odpor ke KRÁLŮM se v římské kultuře dědil a 

žádný starověký římský politiky si nedovolil označit sám sebe za „krále“ 

- Posledním římským králem ve starověku tak byl TARQUINIUS SUPERBUS, 

kterého Římané svrhli, na konci 6. století BC se Řím stává REPUBLIKOU 

- Poté moc Etrusků v Itálii slábne, v 3. století BC civilizace definitivně zaniká 

 

ÚKOL Č. 3 

- Zhlédni video: 

o ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMA 

https://www.youtube.com/watch?v=45dvlDA_Kyc (0 – 5:30) 

o ŘÍMSKÉ KRÁLOVSTVÍ 

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

 

- Na následujícím odkazu odpověz na otázky, můžeš je ale zodpovědět 

prostřednictvím emailu: 

- Odkaz (lze vyplnit i přes chytrý telefon):  

o https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iD1G0PoS1kms-

7C1x-

769lm0AN60DFBHiteMhc0I1cJUMUFaOTNKUFpMV1BIMzU0WTVQS

DVSMENWUS4u 

 

1. Jakým slovem sami sebe označovali Etruskové? 

2. Jakým způsobem rozdělil Římany dle legendy zakladatel Romulus (dvě 

skupiny) 

3. Proč Římané unesli Sabinky? Jak tyto ženy zabránili krveprolití mezi Sabiny a 

Římany? 

4. Jaká památka na odvodňování bažin v prostoru města Řím se zde dodnes 

nachází (nápověda: Kanalizace)? 

5. Co znamená výraz REPUBLIKA 
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