
Předmět:  MATEMATIKA 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí přibližně na období:8. 6. až 21. 6. 2020 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

Mám pro vás poslední domácí práci. V minulém týdnu jsme se naučili počítat povrch a objem 

krychle a kvádru. V tomto období vše uzavřeme. Budeme počítat slovní úlohy v pracovním 

sešitě na straně 208 až 210. Vypočítáte test na straně 212, ten mi pošlete na email nebo mi 

ho ukážete ve škole 17. 6. Na závěr vypočítáte stranu 247 cvičení 3, 4, 5; a na straně 249 

cvičení 10, 12; vše zakončíte stranou 251, kterou mi zase pošlete vypracovanou. 

Třída: 6. C, D 

Předmět: český jazyk 

Vyučující: Jana Vršecká 

Zadání platí pro období 8. 6. 2020 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

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 8.6.2020 – učebnice str. 102, 103  - pokud ještě nemáte, napište si poznámky 
do školního sešitu 

o Pracovní sešit str. 53 cv. 1 
-  
- Středa 10.6. 2020 – Učebnice str. 105 Jazykověda – zapište si poznámky do školního 

sešitu 
o Učebnice str. 105 cv. 1 

 Pracovní sešit str. 53 cv. 2– budeme kontrolovat společně na 
Teams 

- Pondělí 15. 6. 2020 – učebnice str. 106 cv. 1,2,3,4 – budeme společně opravovat na 
Teams 
 

- Středa 17. 6.2020 
 

Učebnice str. 107 – Pracujte s textem 

-  vše si vysvětlíme na Teams nebo ve škole 
Pracovní sešit str. 54 cv. 1,2,3,4,5,6 

mailto:Iva.Vokata@zsgvodnany.cz
mailto:Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz


 

 

 

Český jazyk literární výchova 

 Úterý 11.6. 2020 – přečtěte si ukázku v čítance str.   Putování mezi dětstvím a 

dospělostí, Dětskýma očima, str. 168-  vypracujte pracovní list 

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

Opravdu se to stalo? str. 140– vypracujte pracovní list 

 

 

Český jazyk sloh  

 Čtvrtek 13.6.2020 – pracovní sešit str. 65 cv. 1,2,4 

 Čtvrtek 18.6. 2020 – pracovní sešit str. 65 cv. 5, str. 66 cv. 6,7,8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Putování mezi dětstvím a dospělostí 

Dětskýma očima, str. 168 

Irena Dousková, nar. 1964 

- Spisovatelka, novinářka 

- Dílo: Hrdý Budžes 

Přečti si ukázku a odpověz na otázky 

Výtvarka, kalhoty a Vánoce – str. 168 

- Děj knihy se odehrává v 70. letech 20. století 

- Vypravěčka si představu Hrdého Budžese stvořila vypravěčka tak, že porozuměla 

jinak prvním veršům básně S. K. Neumanna A hrdý buď, žes vytrval 

 
1. Jak si představuješ vypravěčku příběhu? 

 

2. Vyjmenuj postavy, které v textu vystupují? 

 
 

3. Najdi v textu výrazy, které se používají jen v běžném hovoru se známými 

 

 

4. V úryvku je řeč o spisovatelích vážné hudby. Jak asi vzniklo pojmenování Bachoven? 

 

 

Dospělá slova – str. 169 

Petra Dvořáková, nar. 1977 

- Spisovatelka, scénáristka 

- Dílo: julie mezi slovy 

1. Jak bys podle Julie poznal dospěláka? 

 

2. Jak bys ho označil ve spisovné mluvě? 

 
3. Kde budeš hledat významy cizích slov? 

Putování s mrazem v zádech 



Opravdu se to stalo? Str. 140 

Městská legenda = současná pověst, je součástí dnešního městského folkloru 

- Předávají se ústním vypravováním 

- Využití médií 

- Věrohodnost 

- Mívá humorný nebo strašidelný charakter 

Přečti si ukázku a odpověz na otázky: 

Tajemná stopařka – str. 140 

1. Vypiš tři příklady nespisovných tvarů slov 

 

 

2. Proč se soubor městských legend, ze kterých je tato ukázka, jmenuje Černá sanitka? 

 

 

Tajemná místa kolem nás – str. 141 

1. Co znamená slovo smírčí? 

 

 

Městské legendy – str. 142 

1. Je třeba dle textu odkrajovat špičku banánu? 

 

2. Vysvětli, co je to hoax 

 
 

3. Jaká témata mají městské legendy nejčastěji? 

 

 

4. Působí na tebe hrozivě nebo legračně? 

 



Třída: 6. C, D 

Předmět: Dějepis 

Vyučující: Jana Vršecká 

Zadání platí pro období 8.6. 2020 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

 

62. Buď šťastnější než Augustus a lepší než Traianus 

Augustus 

- římský císař 
- titul imperátor = člověk s nejvyšší mocí, ovládající velkou říši = impérium 
- byl adoptivním synem Caesara 
- na území říše vyhlásil mír = pax Romana 
- na hranicích armáda placených vojáků 

Traianus 

- titul Optimus ´nejlepší 
- římská říše dosáhla největšího rozmachu 
- připojil Dákii ( dnešní Rumunsko ) 

Hadrianus 

- snaha o mír 
- pohraniční opevnění v Británii a v západní Evropě 

Marcus Aurelius 

- císař a filosof 
Vítězné oblouky 

- stavěly se na počest vojenského vítězství nebo významného činu 

 

63. Římská kultura se šířila až do nejvzdálenějších částí říše 

 

Romanizace = šíření římské kultury do provincií 

- školy zakládány podle římského vzoru po celé říši 

 

Augustus - císař 

- oslavován básníky 

- Titus Livius = historik 



- součástí vzdělání  =  studium filosofie  

- Řím – nádherné stavby, roste počet obyvatel ( milion ) 

- fórum = prostranství ve městech, kde se konaly trhy, lidová shromáždění, úřední jednání, 

budovaly se zde chrámy, sloupořadí, obchody atd., centra náboženského, politického a 

kulturního života 

 

 

64. Římane, hleď, bys mocí národům vládl 

- římská vojska svými výboji rozšiřují území říše 
- časté nepokoje provinciích --) POSKYTOVÁNÍ VÝHOD (NAPŘ. STEJNÁ PRÁVA JAKO 

Římané, pravidla pro soudce ) 
- provincie = zdroj obilí, kovů, vonných látek, šperků, otroků 
- za Trajána největší územní rozmach říše 
- hustá síť kvalitních silnic --) rychlé přesuny legií, dovoz zboží, pošta 
- do provincií městský způsob života, školství, obyčeje, náboženství 

 
 

65. Pozvolný úpadek a zánik římské říše 

Boj o udržení rozsáhlého území řř 

- budování ochranného valu na hranicích 
Nebezpečí: 

- časté útěky otroků 
- útěky nemajetných obyvatel, sdružování do skupin, přepadávání – lupiči = latrones 
- útoky barbarských kmenů--) opevnění Říma 
Císař Constantinus – sídlo ve městě Konstantinopol, zde budovány lázně, baziliky, chrámy 

- 313 nl. Vydal ediktk, který umožňoval vyznávat svobodně svou víru 
- po smrti prohlášen za svatého 

Nájezdy Hunů 

- kmeny z Asie, před nimi prchaly napadené kmeny 
-  --) 395 rozdělení říše na východní a západní část 

Západní část řř 

- podlehla útokům barbarských kmenů: Vizigoti, Vandalové 

 
 
 
 



Třída: 6. C, D 
Předmět: anglický jazyk 
Vyučující: Daniela Soukupová 
Zadání platí pro období: 8. 6. 2020 – 21. 6. 2020 
Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 
 

V závěrečné části samostudia dokončíme UNIT 6. 
 
Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 
Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 
V závěru dokumentu jsou pro kontrolu uvedeny odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. 

 

Rozcvička 
V časovém limitu dvě minuty zapisujte slova na téma TV programmes and types of films. 
Kolik nových slovíček jste si zapamatovali z minulého dílu samostudia? 
 

UNIT 6 D 
 

Slovní zásoba 
Slovíčka 6 D najdete v pracovním sešitě na straně 85. 
Tentokrát převažují fráze. Pečlivě se je naučte, budete je potřebovat při sestavování 
rozhovorů. 
 
Pracovní sešit 
strana 60 / cvičení 1 – Tom se nudí. Matt navrhuje -  Pojďme do zoo podívat se na tučňáky. 
Projděte si, jak rozhovor pokračuje. Doplňte věty z nabídky. 
Doplněný rozhovor si můžete hned překontrolovat podle výsledků.  
Překontrolovaný rozhovor si nahlas přečtěte. Všimněte si použití nových frází.  
 
strana 60 / cvičení 2 – Vytvořte spojení. 
strana 60 / cvičení 3 – Krátké rozhovory doplňte pomocí spojení, která jste vytvořili ve 
cvičení 2. Dejte pozor, aby věty byly kompletní. 
 
strana 61 / cvičení 4 – V tomto cvičení trénujete nové fráze, kterými vyjádříte návrh. 
Let´s ……. 
Shall we ……. 
Why don´t we ……. 
Pracujte podle vzoru u prvního obrázku. 
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 31 -  pracovní sešit 
strana 61 / cvičení 5 
Poslechněte si několik rozhovorů, kde se lidé domlouvají, co společně podniknou. 
Do tabulek zapište, co budou dělat, kde a kdy se sejdou. 
Poslech opakujte dle potřeby. 
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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 60 / cvičení 1 
2f, 3d, 4c, 5e, 6a 
 
strana 60 / cvičení 2 
play computer games, watch a film, watch the match on TV, have a pizza, go shopping,  
pack our suitcases, listen to a CD 
 
strana 60 / cvičení 3 
2 Let´s go on the Internet. 3 Shall we go shopping? 4 Let´s watch the match on TV.  
5 Why don´t we play computer games? 6 Shall we watch a film? 
7 Why don´t we listen to a CD? 8 Shall we pack our suitcases today? 
 
strana 61 / cvičení 4 
2 go, don´t we go 
3 don´t we go, we go 
4 we make, make 
5 don´t we have, we have 
 
strana 61 / cvičení 5 – poslech 
1 Emily´s house, quarter to six 
2 the shops, the café, half past two 
3 the park, outside the park, ten o´clock 
4 the sports centre, the school gym, half past three 
5 the zoo, the bus stop, eleven o´clock 
 
Úkol k odeslání nezadávám. 
 
 
UNIT 5 + UNIT 6 – OPAKOVÁNÍ 
Závěrem samostudia si ještě zopakujte slovní zásobu obou lekcí. 
Také si připomeňte pravidla pro stupňování přídavných jmen. 
 
 
Doufám, že se vám procvičování dařilo. 
 
Cvičení, která jsme vynechali, vypracujeme společně později během opakování učiva. 
Pracovní sešit i učebnici si na konci školního roku pečlivě uložte, budete je potřebovat  
i příští školní rok. 
 
 
DĚKUJI VÁM ZA SPOLUPRÁCI. 



 

Přírodopis 6. ročník 
Třída: 6. C a 6. D 
 
Předmět: Přírodopis 
 
Jméno vyučujícího: Jan Straka 
 
Zadání platí pro období: od 8. 6. do 21. 6. 2020 
 
Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Pokyny 

Zdravím, 

náplní tohoto bloku (definitivně posledního :-D) je vypracování poslední sady otázek a vaše 

samostatné opakování. 

Otázky: 

Níže naleznete poslední sadu otázek z předešlého učiva. 

Otázky naleznete také na třídních emailech i na odkaze: 

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 15. 6. 2020.  

Otázky zašlu taktéž na Teams (pokud je máte). 

Samostatné opakování: 

Vybrané kapitoly dle vlastní volby 

Opět připomínám: Neučte se nic podrobně nazpaměť!  

Harmonogram: 

 Termín do 15. 6. 
o Vypracovat a zaslat otázky - naleznete níže. 

 Termín od 8. 6. do 21. 6. 
o Vybrané látky dle vlastního uvážení 

 

Př 6 otázky k látkám č. 55 až 58 

Soubor si stáhni a otevři na počítači. 

Odpověz na otázky níže (vše lze vyhledat v textu). Odpověď piš k červené šipce   

mailto:Jan.Straka@zsgvodnany.cz
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Průběžně ukládej, ať v případě problému nepřijdeš o již vypracované otázky. 

Po vypracování všech úkolů soubor ulož a odešli na e-mail: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Před odesláním uprav název dokumentu – uprav třídu a doplň své příjení  

 Původní název dokumentu: Př 6CD blok otázek…. 

 Název pro odeslání např.: Př 6C Novák 
 

Do e-mailu, který budeš odesílat, uveď prosím také své jméno a příjmení + třídu 

 

Vypracované úkoly zašli nejpozději v pondělí: 15. 6. 2020  

1) Vysvětli, co znamená, že jsou amarylkovité: vytrvalé byliny vyrůstající z cibulek. 
 

 

2) Jak od sebe rozeznáme bleduli a sněženku? 
 

 

3) Co znamená, že je cibule kuchyňská dvouletá rostlina? 
 

 

4) Z čeho je složena cibule u česneku kuchyňského? 
 

 

5) Napiš dva zástupce okrasných liliovitých rostlin. 
 

 

6) Je konvalinka vonná nebezpečná? 
 

 

7) V jaké lokalitě rostou přirozeně kosatce? 
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8) K čemu se využívají sušené části květů šafránu? 
 

 

9) Jak jinak označujeme vstavačovité rostliny? 
 

 

10) V jakém podnebném pásu nejčastěji rostou vstavačovité rostliny? 
 

 

11) Co dobře snáší sítinovité rostliny? 
 

 

12) Jsou lipnicovité rostliny významné? Pokud ano, napiš proč. 
 

 

13) Napiš alespoň čtyři zástupce lipniocvitých rostlin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Třída: 6.CD 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 8.-21.6. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) poznámky ke světadílu Afrika si pročtěte (pracujte zároveň i s mapou), vytiskněte a 
ponechejte do dalšího ročníku – na začátek 7. ročníku 
 

Afrika 

 Poloha: Afrikou prochází rovník i nultý poledník, takže má s. i j. šířku, v. i z. délku 

 Rozloha: 30,3 mil. km2 

 Počet obyvatel: 1,2 miliardy 

 Krajní body:  

1.                          S – Bílý Mys 

2.                          Z – Zelený Mys 

3.                          J – Střelkový Mys 

4.                          V – Mys Ras Hafún 

Nejbližší světadíl je Asie (Suezský průplav), Evropa (Gibraltarský průliv). 

Povrch – Afrika se rozkládá na Africké a Somálské litosférické desce, Afriku tvoří starý 

pevninský africký štít (prahory- prvohory). Část povrchu byla změněna v třetihorách 

sopečnou činností – oblast východní Afriky – Etiopská vysočina, Kilimandžáro – 

východoafrický rift (příkopové propadliny). 

 

Většinu povrchu tvoří náhorní plošiny. 

 Pohoří: Atlas, Dračí hory, Kilimandžáro – Uhuru 5895 m, Etiopská vysočina 

 Pánve: Koňžská a Čadská 

 Nížiny: pouze pobřežní části Guinejského zálivu, sev. a záp. Afriky 

 Pouště: Sahara (8 mil. km2), Kalahari, Namib 

 

Horizontální členitost: je nejmenší ze všech světadílů 

 Ostrovy: Madagaskar, Kanárské, Kapverdské, Maskarény 

 Poloostrov: Somálský 

 Zálivy: Guinejský, Velká a Malá Syrta, Adénský 
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Podnebí: 

 

 Afrika je nejteplejší světadíl. Rovníková oblast je pravou tropickou zónou s horkým a vlhkým 

podnebím po celý rok. Druhou základní oblastí je pásmo tropických dešťů monzunového 

typu s horkým a vlhkým létem a obdobím sucha v zimní polovině roku (po obou stranách 

rovníkového pásma). Třetí oblast tropických pasátů se vyznačuje extrémně suchým a horkým 

podnebím  

a nedostatečnými srážkami při velkém výparu a nejteplejšími místy kontinentu (Sahara, 

Kalahari, Namibie). Subtropické podnebí je jen na malé části jižní a severní Afriky. 

 

Vodstvo – většina afrických řek je charakteristická nepravidelnými odtoky a tvary říční sítě, 

patří k moři Atlantského a Indického oceánu. Více než 1/3 odtéká do Atlantského oceánu. 

Nejdelší řeka je Nil, má dva prameny – Bílý a Modrý. Kongo (druhá na vodu nejbohatší řeka 

světa), Zambezi (Viktoriiny vodopády 130m), Niger. 

 Jezera – Viktoriino (největší), Malawi, Tanganika, Ukerewe, Čadské 

 Přehrady – Asuánská, Kariba 

 

Vegetace – deštné pralesy, savany, pouště, vysokohorský vegetační stupeň, lesy a křoviny 

 Oázy – úrodné místo v poušti  s podzimní vodou 

 Živočichové – slon, žirafa, zebra, antilopa, lev, endemit (žije pouze na tomto území) – lemur 

(Madagaskar) 

 

Obyvatelstvo – Afriku můžeme rozdělit na 3 oblasti: 



 1. sev. Afrika – bílá rasa – Arabové, Berbeři (Beduíni, Tuaregové) 

 2. centrální a již. Afrika – černá rasa- Bantuské národy (křováci), trpasličí pralesní kmeny 

(pygmeiové), masájové, etiopané, somálci 

 3. Madagaskar- žlutá rasa – malgašové 

 Velká skupina přistěhovalců a míšenců. Nejhustěji obydlenou oblastí je delta Nilu (1000 

ob./km2). Nejřidčeji obydlené jsou pouště. 

 Nejlidnatější státy: Etiopie, Nigérie, Egypt 

 Jsou zde vysoké přirozené přírůstky obyvatelstva. 70% obyvatelstva v Tanzanii je nakaženo 

virem HIV. Ve střední Africe nejsou takové problémy s potravou jako ve východní díky 

přírodním podmínkám (pralesy, dostatek ovoce, jídla). 

Zemědělství – většina lidí v zemědělství pracuje. Vyváží se káva, kakao, ananas, banány, 

batáty, arašídy (Nigérie). Pěstují se obiloviny, koření, chová se převážně skot. Hospodářství je 

zaostalé (Mosambik – nejchudší stát světa), výjimku tvoří JAR (Jihoafrická republika). 

 

Těžba – těží se vzácné dřeviny, bauxit (Guinea), zlato (Ghana, JAR), diamanty (JAR), ropa 

(Nigérie), barevné kovy (Zair), měď (JAR, Zimbabwe, Zair).  

Překážky rozvoje- silná orientace na těžební průmysl, jen rostlinná výroba (monokulturní 

zaměření), struktura služeb špatná, málo rozvinutá doprava, málo rozvinutý zpracovatelský 

průmysl. 

Hranici mezi arabským světem a subsaharskou Afrikou (černou Afrikou) tvoří Sahel 

(přechodná oblast mezi Saharou a savanou, desertifikace (rozšiřování pouští a polopouští), 

hladomory, mísí se vlivy islámu a původní africké zvyky). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) vyplněný pracovní list mi zašlete do 21. 6. na uvedený email 

 

1) Napiš 4 druhy podnebných pásů.  

 

2) Doplň věty. 

Nejteplejší podnebný pás je ___________________________________. 

Nejchladnější podnebný pás je _________________________________. 

V subtropickém pásu jsou zimy ________________________________________________, 

léta _________________________________________________. 

Arktida = ____________________ polární pás. Žijí zde ____________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Antarktida = __________________ polární pás. Rostou zde __________________________ 

___________________, žijí zde ________________________________________________. 

 

3) Napiš krajiny tropického pásu.  

a) _________________________________________  

b) _________________________________________  

c) _________________________________________  

 

4) Vyber a podtrhni zvířata, která žijí v savaně.  

zebry, velbloudi, antilopy, sloni, jaguáři, lvi, gorily, hroši, gepardi, žirafy  

 

5) kakaovník, kávovník, palmy, liány, orchideje, vanilka, skořicovník,… 

K jakému podnebnému pásu a typu krajiny patří tyto rostliny? 

 

6) Poznej živočicha podle popisu. 



____________________ je plaz s mohutnými čelistmi. Loví kořist hlavně na okraji vod, může 

napadnout i člověka.  

____________________ je savec. Vydrží dlouho bez vody, dokáže najednou vypít až 50 litrů. 

V písečné bouři si lehnou na zem, uši přitisknou k hlavě, zavřou oči, nozdry, tlamu, a chrání 

se tak před všudypřítomným pískem.  

 

7) Napiš 5 živočichů, kteří žijí v oceánech.  

_________________________________________________________________________ 

 

8) Co k sobě patří? Spoj. 

vysoké teploty, mnoho srážek      mírný pás  

střídají se období sucha a dešťů     polární pás  

velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí     savany  

střídání 4 ročních období      poušť  

polární noc, polární den tropický     deštný les  

fenek  

jehličnaté, listnaté a smíšené lesy, stepi  

 


