
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

1. – 5. 6. 2020 

1. Doplňte vynechaná písmena. 

Lv _  žijí v afrických step _ ch.  Šimpanz _  patří mezi lidoop _  .  Stráně b _ l _  porostlé 

obrovským _  kaktus _  a zakrsl _ m _   palmam _ . Na skalnatém dně žijí houb _ , mořské 

hvězdice a krab _  .  Ve třech roz _  ch m _ stnosti stál _  stol _  s bělostným _  ubrus _  . Tyto 

ryb _  se živí řasam _  . Maminka sb _  rá nejen hřib _  , ale také l _ šky, klouzky a některé 

holub _  nky. Ve střední části Afriky jsou tropické prales _  a step _  se lv _  , slony, žirafam _  , 

zebram _  a jinými divokým _  zv _  řaty. 

 

2. Vyhledejte ve větách přísudek - podtrhněte ho vlnovkou (dbejte na to, abyste vždy 

podtrhli všechny jeho části) a podmět - podtrhněte ho rovnou čarou 

Radka má odpoledne taneční kroužek. 

 

Ty mi určitě budeš rozumět. 

 

Snad každý den se v jeho hlavě zrodil nějaký nový nápad. 

 

Dále budou v soutěži pokračovat Jenda a Eliška. 

 

Z lesa právě vycházel hajný. 

 

Co se ti stalo? 

 

 3. Od slovesa smát se vytvoř: 

rozkazovací způsob pro všechny osoby -  
 
1. os., čísla mn., podmiňovací způsob přítomný -   
 
2. os., čísla mn., podmiňovací způsob minulý –  
 
2. os., čísla j., podmiňovací způsob přítomný –  
 
2. os., č. j., zp. ozn., čas min. –  
 
3. os., č. mn., zp. ozn., čas bud. -  
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, za období od 15. 6. do 19. 6. 2020 

V případě jakýchkoli nejasností pište na můj mail hodovska@zsdolnikounice.cz,  

 

1. hodina – zkontroluj si řešení úloh z minulého týdne 

2. až 4. hodina – Opakování dělitelnosti – řešení mi neposílej, příští týden si zkontroluješ řešení 
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6. A - ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 15. 6. –  19. 6. 2020 

 
Prázdniny se  nezadržitelně blíží, ale škola ještě nekončí.  
Alespoň malá útěcha – tohle je předposlední dávka zadání úkolů .  

 
Bohužel dostávám čím dál tím méně úkolů, které jste měli vypracovat a poslat mi zpět:   
 – PS str 51/cv. 5 měl být poslán do 2. 6. – chybí mi 9 úkolů!!!  
– pracovní list 5. lekce měl být odeslán do úterý 9. 6. – chybí mi 6 úkolů!!! 
 
Na druhou stranu musím pochválit ty, kteří se své povinnosti plní pečlivě  
a online testy a e-maily jsou posílána včas.  
 
 
 

Po 15. 6.  
 

PS str. 57/cv. 3 – do vět doplň přídavné jméno nebo příslovce 
 

PS str. 57/cv. 5 – vyber správnou možnost 
 
Út 16. 6. 
 

PS str. 85/část 6 C – 2. odstavec. Projdi si tuto slovní zásobu. Předpokládám, že už z toho hodně slov znáš. 
S pomocí této slovní zásoba vypracuj následující cvičení: 
 

PS str.  58/cv. 1 – doplň druh filmu 
PS str. 58/cv. 2 – do textu opět doplnit vhodný typ filmu 
PS str. 58/cv. 3 – celou větou odpovídej na otázky – otázky směřují na tebe, tak mě bude zajímat, jak jsi 
odpověděl, takže mi toto cvičení nejpozději do čtvrtka 18. 6. pošleš.  
 
St  17. 6.   
 

A máme tu opět sloveso „have/has“. Zatím jsme ho měli v těchto významech: 
- MÍT - někdo něco má - vlastní. Bývá spojené s „got“.      

např. oznamovací věta   - They have got … 
     otázka  - Have they got …? 

zápor - They haven´t got … 
- jako součást vazby  
  např. have breakfast – snídat  
            have a shower – sprchovat se 
            při tvoření otázek a záporu nám pomáhá „do/does, don´t/doesn´t“ 
 

A dnes si k tomu přidáme další význam – něco musíme udělat – „have to/has to“ 
PS str. 78/odstavce 6.6, 6.7, 6.8 – pročíst si pravidla 
 

PS str. 59/cv. 4 -  podle tabulky doplň, co kdo musí/nemusí dělat 
 
Pá 19. 6. 
 

PS str. 60/cv. 2 – vytvořit vhodné dvojice 
 

Trochu si připomenete tvoření otázek: 
PS str. 60/cv. 3 – do otázek vhodně doplníš dvojice z cv. 2 – řídíte se podle odpovědi, která je tam už napsaná. 
 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 15. 6. – 19. 6. 2020 
 
Poslední skupinou, která nám z hlediska botaniky chybí, jsou mechorosty. Celou botaniku, se 
kterou jste se bohužel samostatně doma seznámili, budeme opakovat v 7. třídě, neboť na ni 
budeme postupně navazovat. 
 
16. 6. – téma: Mechorosty 

• Tuto látku najdeš v učebnici na str. 81 – 84 – přečíst.  

• Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc&t=392s 

 

• Opiš si tento zápis do sešitu: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc&t=392s


 
 
 
18. 6. – téma: Mechorosty 

• uč. str. 81 – Do sešitu si překresli a popiš stavbu mechové rostlinky. 

• Pokus se stručně popsat rozmnožovací cyklus mechů (viz obrázek): 
(Obrázek si můžeš nalepit do sešitu.) 

 

 
 
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mě kontaktuj na můj e-mail.  



Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 15. 6. do 19. 6. 2020  
 
Závěrečné opakování Afrika: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1_PS/Zemepis7_1_PS.mc&maintitle=Ze
mepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=21 
 
a Austrálie: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2_PS/Zemepis7_2_PS.mc&maintitle=Ze
mepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=14 
 
 

 
Úkoly nemusíš posílat. Máš splněný test z minulého týdne? 

 

V Bakalářích si zkontroluj průměr, tento týden dopíšu poslední hodnocení za červen. 
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6. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 15. do 19. června 

1. – 2. hodina – test - https://forms.gle/34FSTVGjBfW6ubhP8 (do příštího čtvrtku) 

 

https://forms.gle/34FSTVGjBfW6ubhP8


Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 15.-19. června 

 

Tento týden zopakujeme celé učivo z 6. ročníku. Zkus doplnit následující text. Text mi 

nemusíš posílat. Řešení pošlu příští týden ve čtvrtek. 

 

A) ÚVOD DO FYZIKY 

Fyzika je p………………… v…………    zabývající se velkým množstvím dějů, které člověk 

zkoumá a hledá jejich příčiny. Mezi hlavní pracovní metody patří: ………………,   

……………   a  ……………. 

 

B) VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES 

Těleso je p……………………, který pozorujeme kolem sebe nebo který budeme ve fyzice 

nějak využívat. Všechno kolem nás je tvořeno l……………………. L………………… mohou být 

ve skupenství p……………………, k………………………… a p………………………. 

Všechny l……………… jsou složeny z a…………………. L………………… tvořená stejnými atomy 

se nazývá p………………. Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme 

m………………. Atomy jsou velmi m…………… částice. Velikost atomu je přibližně jedna 

d……………………………………… milimetru. Atomy a molekuly se neustále pohybují. Projevy 

pohybu molekul jsou B………………………  p ……………  a  d………………. 

 

C) MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 

Fyzikální veličina je m…………………………… v…………………………… t………………. K měření 

potřebujeme nástroj, kterým měříme - ………………………… a  ………………………, ve které 

hodnotu veličiny vyjadřujeme. Pro jednoduché zapisování přiřazujeme každé 

veličině určitou …………………….  

Fyzikální veličiny rozdělujeme na ……………………………  a  ……………………………. 
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Rozměry těles, případně vzdálenosti mezi tělesy, určujeme z…………………… fyzikální 

veličinou, které říkáme ………………………. Základní jednotkou …………………… je …………… 

(……). Menšími jednotkami jsou: dm - …………………………… (1 m = …… dm), cm - 

………………………… (1 m = ……… cm), mm - …………………………… (1 m = ………… mm), jednotkou 

větší je km - …………………………… (1 km = ………… m). K měření délky se používají 

následující měřidla:……………………………………………………………………………………………………………. 

O……………… je část prostoru vyplněná tělesem, měří se o…………………………  

n ……………………….   

Množství látek v tělese popisujeme h………………………í. H…………………… tělesa můžeme 

určit v…………………… a měřicí zařízení jsou v………….  

Hustota vyjadřuje h………………………… látky připadající na jednotku o…………………. 

Číselně je rovna podílu h…………… (……) a o………… (……). Hustota kapalných látek se 

měří h……………………..         

Při zahřátí se p……………………… délka tyčí a drátů. Ochlazením se jejich délka 

z……………………. Tento jev nazýváme d……………………… r………………………. Objem pevných 

těles, kapalin i plynů se při zahřívání z……………………… a při ochlazení z………………………. 

Tento jev se nazývá objemová roztažnost.  

T………………… je fyzikální veličina, kterou používáme k popisu stavu tělesa. Mění se 

při zahřátí tělesa nebo jeho ochlazení. Souvisí s rychlostí pohybu atomů. Čím 

rychleji se atomy pohybují, tím je t………………… v……………. Základní body Celsiovy 

stupnice jsou: 0 °C: teplota t…………………… l………… a 100 °C: bod v……… v………. Teplotu 

měříme t……………………. Pro oblast běžných teplot se nejčastěji užívají rt………………… 

a li……………… teploměry, které jsou založeny na obj…………………… roztažnosti kapalin. 

Bi………………………… teploměr je založen na obj…………………… roztažnosti kovů.  

Č……… je základní fyzikální veličina. V historii se měřil sl……………………… h…………………, 

kratší doby př………………………… h………………………. Dnes jsou hodiny založeny na stálosti 

kmitavého pohybu. Ve většině hodin a hodinek na baterie kmitá křemenný krystal. 

K praktickému měření kratších dob se používají s……………….  


