
6. B – Český jazyk 

Učebnice – str. 48 – podívat se na tabulku (skloňování zájmen) 

                     str. 49. cv. 1,2, 3 – vypracovat cvičení podle tabulky 

                     str. 49 cv. 5 a) b) 

                     str. 50 – podívat se na tabulku  -> cv. 2 

                     str. 51 cv. 7 + Hledání souvislostí (zamyslet se) 

                     str. 52 – opakování číslovek – zapsat tabulku do sešitu a naučit + cv. 1 

                     str. 53 – zapsat tabulku do sešitu a nastudovat (pravopis číslovek) + CV. 1 

Pracovní sešit – str. 27 cv 1 a), 2 

                             str. 28 cv. 7 a) b) c) e) 

Čítanka – str. 56, 57 (nejsem si jista, zda jsem to zadávala, pokud ano, nevšímejte si toho) 

                  str- 60, 61 – přečíst obě ukázky, odpovědět na otázky a úkoly 

Možné opakování na internetu: https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-6-trida 

 

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


Třída : 6B

Budova: Alešova

Předmět: matematika

Vyučující: Jana Husová,  E-mail: Jana.Husova@zsgvodnany.cz

1.  Výsledky některých příkladů za uplynulé období (neodesílali jste), zkontrolujte si, 

případně posílejte dotazy:

99/1 a) 1 dílek= 1,A =3,B=6,C=8, D=15 b) 1 dílek = 10, A=10, B=130,C=20,D =250

           c) 1 dílek= 40, A =80, B=400,  C=560, D =760 d) 1 dílek =2, A=12, B=24, C=30, D=40

            e) 1 dílek = 0,1, A = 0,3, B=0,9, C=1,8, D=2,3 f) 1 dílek = 0,1, A=0,6, B=1,9, C =2,7, D=3,6 

        g) 1 dílek=0,5, A=15, B=4, C=5, D=8,5 h) 1 dílek =0,2, A=0,41, B=1,6, C=2,7, D=3,9

          i) 1 dílek =0,01, A=2,58, B=2,84, C=2,97, D=3,08

111/8    300= 2*2*3*5*5  // 540= 2*2*3*3*3*5 // 770=2*5*7*11 // 630=2*3*3*5*7

140/6    ano: a,b,d,j

Úkoly do 1.4.2020 - procvičování probraného učiva,pošlete, prosím výsledky.

1. Jaký je průměrný měsíční plat zaměstnance, který měl v lednu až květnu

průměrný plat 13 600 Kč a po zbytek roku průměrný plat 14 180 Kč?

2. Urči, zda jsou čísla vzájemně soudělná či nesoudělná:   a) 4 a 10   b) 25 a 12

3. Doplň chybějící číslice tak, aby čísla byla dělitelná:

 a) čtyřmi:  27*0 / 6*52

b) devíti: 27*0          / 6*52

c) šesti:    27*0  / 6*52

4. Vyber z  čísel  28, 103, 250, 624, 1002 a 2052 číslo dělitelné:

 a) dvěma:  d) pěti:

  b) třemi:   e) devíti:

 c) čtyřmi:  

5. Urči nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel:

 a) 35, 50 b) 7,12 c) 18,40

6.Babička rozdala svým vnoučatům 15 pomerančů a 27 ořechů tak, že nezbyl žádný

  pomeranč ani ořech. Kolik vnoučat měla? Kolik dostal každý ořechů a kolik pomerančů?

7. Tatínek jde na procházku se svým synem Adamem. Tatínkův krok měří 70 cm, Ada-

mův 45 cm. Oba vykročili současně levou nohou. Ve které bvzdálenosti došlápne Adam

 poprvé stejně daleko jako tatínek? Kolik kroků udělá tatínek, kolik Adam?

8. Zahrada tvaru obdélníka má výměru 4,32 a. Její šířka je 18 m. vypočti její obvod.

9. Prázdný vagón váží 6 800 kg, lokomotiva 120 t. Kolik váží nákladní vlak s 15 vagóny,

 je-li na každém vagónu naloženo 19 t a 600 kg nákladu?

10. Vypočti na jedno desetinné místo, proveď zkoušku:  7 : 0,3    // 12,6 : 0,08

11. Vypočti na dvě desetinná místa, proveď zkoušku: 12 356 : 28  // 20,56 : 1,25

Následující dvě úlohy nejsou povinné, řešit je může jen ten, kdo má zájem.

1. Poutník sešel se se žáky a ptal se jich: "Kolik je vás ve třídě? Jeden žák odpověděl:

"Zdvojnásob náš počet, násob třemi a součin děl čtyřmi. Připočítáš-li k tomu i mne, ob-

k tomu i mne, obdržíš 100."

2. V papírnictví prodali stejný počet per po 9 Kč jako per po 15 Kč. Celkem utržili 
 4 128 Kč. Kolik per celkem prodali?
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6. B 

Třída: 6.B (skupina 2Aj6)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Přečíst článek Minulý čas prostý (past simple) na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple 

Zkusit si cvičení Minulý čas nepravidelných sloves #1 na www.helpforenglish.cz 

https://www.helpforenglish.cz/article/2007022203-minuly-cas-nepravidelnych-sloves-1 

Učebnice strana 37, cvičení 7a/2. Doplnit minulé tvary sloves uvedených nad pohlednicí. Text poslat 

na uvedený e-mail. 

Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
http://www.helpforenglish.cz/
https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past-simple
http://www.helpforenglish.cz/
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Třída:  6.třídy 
Předmět:  Anglický jazyk 
Jméno vyučujícího: Petra Čadková 
Zadání platí: 25.3. – 1.4. 2020 
E-mail:  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 
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Třída: 6. A / 6. B 

Předmět: Dějepis 

Zadání přibližně pro období: 25. 3. 2020 – 2. 4. 2020 

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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Třída: 6. A / 6. B 

Předmět: Dějepis 

Zadání přibližně pro období: 25. 3. 2020 – 2. 4. 2020 

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

 
 

 

 

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) 

mailto:Marek.Bednar@zsgvodnany.cz
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6. B 

Třída: 6.B  

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. 

 

 

mailto:Filip.Marek@zsgvodnany.cz
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Třída: 6. B 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

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

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo:  

• Zůstává stejné: 
o Veličiny a jejich měření (učebnice str. 19 – 55) 

▪ Fyzikální veličiny 
▪ Rozměry těles, délka 
▪ Měření délky 
▪ Přesnost a chyby měření 
▪ Určení polohy 
▪ Převody jednotek délky 
▪ Hmotnost těles 
▪ Měření hmotnosti 
▪ Převody jednotek hmotnosti 

Úkoly: 

• Napsat si poznámky, procvičovat převody fyzikálních jednotek 
délky a hmotnosti. 

• Sledovat můj webový profil, který naleznete zde 
(https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/juzek-dusan). Na 
tomto profilu budou postupně zveřejňovány další výukové 
materiály (poznámky, otázky a úkoly, cvičení a příklady, 
webové odkazy), které nejsou povinné. Slouží jen 
k pochopení, ověření a k upevnění učiva. 

• Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 

mailto:Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz
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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 

Učivo:  

• Zkoukněte videa s tématikou divočiny na naší Zemi. 
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