
Český jazyk  

Třída: 6. B 

Předmět: Český jazyk  

Jméno vyučujícího: Bc. Eva Sládková  

Zadání platí pro období: 25.3.-1.4.  

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 
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Třída : 6B

Budova: Alešova

Předmět: matematika

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

Úkoly do 9.4.2020 - procvičování probraného učiva,neposílejte, výsledky 

uvedu v dalším zadání

    Pracovní sešit str. 166 a 167

I. Úkoly na procvičení velikostí úhlů. Prosím o zaslání výsledků, děkuji.

 Opakování stupňů a minut - připomenutí postupu:

Velikost úhlu se udává ve stupních a minutách, např 30° 25´. Jeden stupeň má

60 stupňů, 1°= 60´.

Jak převádět: na minuty:25°30´ 25 * 60 + 30 =1500 + 30 = 1530

na stupně:625´ 625 : 60 = 10, zbytek 25….10°25´

1. Vyjádři velikost úhlů v minutách:

 1°14´ = 120°54´=

 2°31´= 77°29´=

 7°44´= 230°18´=

 6°08´= 174°26´=

17°23´= 53°48´=

85°16´= 94°09´=

2. Vyjádři velikost úhlů ve stupních a minutách:

65´= 82´= 100´=

70´= 74´= 300´=

90´= 130´= 240´=

120´= 150´= 180´=

216´= 1 301´=

145´= 843´=

563´= 360´=

321´= 724´=

II. Vysvětlení sčítání velikostí úhlů

Sečteme zvlášť stupně, zvlášť minuty:

´a)   36°15´ b)  36°55´

       87°35´      87°35´

     123°50 123°90 ´= 124°30´    ( 90´jsme převedli na 1°30´,

proto je ve výsledku 124°)

´    35°24´ 106°09´

     48°13´  12°57´

     83°37´ 118°66´ = 119°6´ (66´jsme převedli na 1°6´, proto

je ve výsledku 119°)

Můžeš si prostudovat sčítání velikostí úhlů v učebnici geometrie na str.54.
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Vypočti součet úhlů:

1.

73°18´ 123°24´ 45°27´      131°26´ 15°

54°43´  87°59´ 54°39´        65°47´ 24°11´

2. Učebnice geometrie 56 / 1

III. Prosím, dokončete opravy z minulých zadání, pokud jste to ještě ne-

     udělali.

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

1. Osminásobek neznámého čísla je roven trojnásobku čísla 12. Urči neznámé

    číslo.

2. Láhev se zátkou stojí 11 Kč. Láhev je o 11 Kč dražší než zátka. Kolik stojí

    zátka?

3. Turista vyšel dvoukilometrové stoupání za 30 minut. Cestu zpět šel rychlos-

    tí  o polovinu vyšší než byla rychlost do kopce. Jak dlouho mu trvala cesta

    z kopce?

4. V zemi Pymm žije mnoho draků. Před několika lety jeden drak pošel, ačkoli

    ještě nedorostl do své plné velikosti. Tan drak se jmenoval Alarethus a

    vážil 1 000 liber a ještě dvě třetiny své celkové hmotnosti. Kolik vážil

    Alarethus?

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos

 - zde lze najít výklady k učivu matematiky

www.zsgvodnany.cz  - samostudium - úkoly z matematiky nebo Vševěd

 - zde lze najít procvičování učiva

www.speedmath.eu

 - zde lze najít procvičování učiva

https://www.youtube.com/channel/UCsXapQCWguDR-yStkQGDcxA/videos
http://www.zsgvodnany.cz/
http://www.speedmath.eu/


Třída:  6. AB 
Předmět:  Anglický jazyk 
Vyučující: Petra Čadková 
Zadání platí pro období:  2.4. - 10.4.2020 
E-mail: Petra.Cadkova@zsgvodnany.cz 
  
Úkoly: 

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 
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Třída: 6.B (skupina 2Aj6)  

Předmět: Anglický jazyk 

Jméno vyučujícího: Mgr. Filip Marek  

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

Email: Filip.Marek@zsgvodnany.cz 

 

Opustíme 3. lekci a přejdeme na Unit 4. 

• Zapište si do slovníčků slovní zásobu 4A Food and drink. Naučte se jí. Pomůže vám v tom 

i stránka 44 v učebnici. 

• V pracovním sešitu vypracuj úkoly 1, 2 a 3. 

• V této lekci se naučíme rozeznat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Zápis do 

školního sešitu proveďte z pracovního sešitu – strana75, oddíl 4.1 a 4.2.  

• Úkol k odeslání na mou e-mailovou adresu: Na straně 45 v učebnici přepiš cvičení 4b do 

školního sešitu. U uvedených slov máš rozhodnout, zda se jedná o počitatelné podstatné 

jméno (countable) – označ písmenem C, nebo jde o nepočitatelné podstatné jméno 

(uncountable) – označ U. Po vypracování cvičení vyfotografuj a pošli mi ho. 

• Celou problematiku také můžete nastudovat ze stránky helpforenglish – odkaz: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006082501-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-

jmena 

 Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
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Třída: 6. A / 6. B 

Předmět: Dějepis 

Zadání pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgovodnany.cz – zde zasílejte Vaše dotazy, řešení, atp. 

 

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 
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Třída: 6. A / 6. B 

Předmět: Dějepis 

Zadání pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgovodnany.cz – zde zasílejte Vaše dotazy, řešení, atp. 

 

▪ 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 

- 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? 
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Třída: 6. A / 6. B 

Předmět: Dějepis 

Zadání pro období: 2. 4. – 10. 4. 2020 

Email: Marek.Bednar@zsgovodnany.cz – zde zasílejte Vaše dotazy, řešení, atp. 

 

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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Třída: 6.B 

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. 
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Třída: 6. B 

Předmět: Fyzika 

Jméno vyučujícího: Dušan Jůzek 

Zadání pro období: od 2. 4. 2020 do 10. 4. 2020  

E-mail: Dusan.Juzek@zsgvodnany.cz 

Učivo:  

• Veličiny a jejich měření (učebnice str. 41-44) 
o Objem a jeho měření 
o Převody jednotek objemu 

Úkoly: 

• Napsat si poznámky (kontrola viz můj profil). 

• Otázky a úkoly (viz můj profil). 

• Procvičovat převody fyzikálních jednotek (možnost využít 
cvičení a příklady z mého profilu). 

• Pokud budete cokoli potřebovat, neváhejte mě kontaktovat. 
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Třída: 6. AB 

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

nebo přesněji každého z vás. 

 

 


