
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 2020 

 

Slovesa 
Učebnice str. 56 (růžové rámečky) - slovesný určitý a neurčitý tvar (infinitiv) 

                                                         - slovesný tvar jednoduchý, složený 

                              

 

1. Vyhledej slovesné tvary a urči u nich osobu, číslo, způsob a čas: 

Těsto špatně kynulo. 

Viděli jste to? 

Nezapomeň nám napsat. 

O prázdninách jsme pomáhali na zahradě. 

Z ropy se vyrábí celá řada důležitých látek. 

Rád bych se podíval k moři. 

 

2. Vyčasuj sloveso dělat v podmiňovacím způsobu přítomném i minulém  

 

3. Doplň i/y, í/ý a napiš vysvětlení: 

Mal _ ny rostou obv _ kle ve světl _ ch les _ ch. 

Oba Zbyňkov _ nov _  spolužáci b _ dlí bl _ zko nás. 

Ze špejl _  si ve volných chv  _ l _ ch stavěl různé model _ .  

 

4. Napiš slovy číslovky: 

58, 137,1992 

 

5. Od slovesa pracovat utvoř: 

 rozkazovací způsob pro všechny osoby 

1. os., čísla mn., podmiňovací způsob přítomný  

2.os., čísla mn., podmiňovací způsob minulý 

2. os., č. j., zp. ozn., čas min. 

3. os., č. mn., zp. ozn., čas bud. 

 

Od slovesa dívat se utvoř: 

 

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, hodovska@zsdolnikounice.cz,  

na období od 18. 5. do 22. 5. 2020 

 

1. hodina 

NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL 

Výklad učiva je na následujících videích. 

https://www.youtube.com/watch?v=PesBMgRO1A8  

https://www.youtube.com/watch?v=-zYLo1FbWC0 taky dobré 

 

Zápis do sešitu: 

Největší společný dělitel 

Největším společným dělitelem přirozených čísel je číslo, které je největší ze všech 

společných dělitelů těchto čísel. 

Značí se D. 

 

Určení největšího společného dělitele:  

Př.: Určete největšího společného dělitele čísel 28 a 42.  

 

1. způsob:  

  dělitelé čísla 28 jsou 1; 2; 4; 7; 14; 28 

  dělitelé čísla 42 jsou 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42 

Čísla 28 a 42 mají společné dělitele 1; 2; 7; 14. 

Největším společným dělitelem těchto čísel je 14. 

 

2. způsob: 

  Čísla rozložíme na součin prvočísel:  

28 = 2 · 2 · 7 

42 = 2 · 3 · 7 

Součin prvočísel, která se vyskytují v rozkladech obou čísel, je největší společný dělitel 

daných čísel.  

D(28; 42) = 2 · 7 = 14 
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PRACOVNÍ LIST – cvičení z 2. a 3. hodiny vypočítej (můžeš i do sešitu nebo na volný 

papír) a pošli na můj mail. Chci vědět, jak ti toto počítání jde.  

2. hodina – Největší společný dělitel 

1) Urči největšího společného dělitele čísel pomocí rozkladu na součin prvočísel: 

a) D(14;  42)  

b) D(120;  180)  

c) D(48;  96;  120)  

d) D(12;  28) 

e) D(16;  27) 

f) D(18;  36; 72) 

g) D(12;  32; 44) 

  



3. hodina – Největší společný dělitel 

1) Urči největšího společného dělitele čísel (můžeš zpaměti). 

2) Podtrhni příklady, v nichž jsou v závorce čísla nesoudělná. 

 

a) D(12, 4) = 

b) D(5, 9) = 

c) D(1, 11) = 

d) D(30, 18) = 

e) D(8, 7) = 

f) D(10, 8) = 

g) D(15, 20) = 

h) D(9, 6) = 

i) D(6, 7, 8) = 

j) D(5, 10, 15) = 

k) D(8, 12, 20) = 

l) D(3, 15, 6, 9) = 

 

 

 



 

6. A - ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 18. 5. – 22. 5. 2020 

 
 

Připomínán a současně prosím o včasné odesílání požadovaných úkolů. Od některých sice něco dostávám, ale 
co bych chtěla dostat, to tam není. 
 
Po 18. 5.  
 
PS str. 49/cv. 7 – do otázek doplnit 3. stupeň přídavných jmen.  
 

Na otázky si může odpovědět, ale půjde o tvůj osobní názor. Za zamyšlení to ale stojí! Třeba se tě na takovéto 
otázky může někdo zeptat nejenom v angličtině, tak trochu zamyšlení a popřemýšlení ti tolik času nezabere. Můžeš 
si o tom třeba s někým doma popovídat, jaký na to mají oni názor a proč. 
 
Na závěr dnešní „hodiny“ tě čeká online test ze slovíček. Klikni na odkaz a nejpozději do středy 20. 5. vyplň online 
test. 
POZOR – v online test je tentokrát i řešení, tak si dejte pozor na pravopis – český i anglický, např. na malá a velká 
písmena apod. Jinak ti to bude označeno jako chyba. Tak uvidíme, jak budeš pozorný! 
 
https://forms.gle/v5hfRPKJ5iuYjRBn6  
 
 
Út  19. 5.  
 
Slovíčka Lekce 5 D – PS str. 84 – zapsat si a naučit se. Většinu si opět budete jen opakovat. Hodně jich už znáte. 
uč. str. 62 – projdi si komiks a odpověz si na otázky 1 a) – písemně do sešitu 
 
 

St  20. 5.   
 

uč. str. 63  
– trochu si zopakujete stupňování dvou záludnějších přídavných jmen – „good, bad“ 

 - jejich tvary si MUSÍŠ zapamatovat 
 

 cv. 2 c – podle komiksu doplň do vět vhodná slova, co je „dobré - lepší -nejlepší, špatné - horší - nejhorší“. 
        Do sešitu si piš jen doplněná slova.  
cv. 3 – „malý hlavolam“ - do sešitu si podle vět napiš pořadí uvedených míst od nejlepšího k nejhoršímu 
 
Pá 22. 5. 
 
PS – str. 50/cv. 2 – podle obrázku doplnit křížovku. 
 

Ještě jsem vlastně nezadávala žádný poslech. Většině z vás jde CD z pracovního sešitu pustit. 
 

PS str. 51/cv. 3 a – podle poslechu doplníš do tabulek pořadí podle oblíbenosti, úspěšnosti apod.  
 
Pokud ti CD pustit jde, nepodváděj a nedívej se do řešení, které Vám ve čtvrtek posílám. Až teprve po poslechu si 
to porovnej, oprav a následovně doplň vhodná slova do části 3 b), kde porovnáváš jednotlivá místa. 
 

Komu se to nepodaří CD pustit, tak podle řešení doplníš čísla a následovně doplň vhodná slova do části 3 b), kde 
porovnáváš jednotlivá místa. 
 

Řešení 3 b) ale nehledej, to pošlu až potom. 
 

https://forms.gle/v5hfRPKJ5iuYjRBn6


Fyzika 6.ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 18. – 22. května 

Dnes se naučíme počítat hustotu. Do sešitu si udělej zápis + oba řešené příklady. Do sešitu si také 

vypočítej 3 příklady, které najdeš na konci mé přípravy. U příkladů dodržuj postup řešení. To 

znamená zápis, co chci vypočítat, vzoreček a výpočet.  

Výpočet hustoty 
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A teď už to zkusíš sám do sešitu, pro výpočet můžeš použít kalkulačku. 

 Pozor na jednotky. Pokud bude hustota v 
𝑔

𝑐𝑚3 musí být hmotnost v gramech a objem v cm3 

Pokud bude hustota v 
𝑘𝑔

𝑚3 musí být hmotnost v kg a objem v m3. 

Př. 1 

  Objem cisterny je 15m3. Je naplněna lihem o hmotnosti 12 000kg. Určete hustotu lihu. 

Př. 2 

 Olověná deska má objem 56 dm3 a hmotnost 633 kg. Jaká je hustota olova. 

Př.3 

 0,75 litrů lihu má hmotnost 600g. Jaká je jeho hustota?  

 

Příklady mi nemusíš posílat, řešení pošlu příští týden. Kdyby byl někde problém, napiš 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 18. 5. – 22. 5. 2020 
 
19. 5. – téma: Stavba těla cévnatých rostlin 

 uč. str. 85 a 86 – přečíst 
zápis do sešitu:  
nadpis: Stavba těla cévnatých rostlin 
Základní rostlinné orgány jsou kořen, stonek, list. 
Kořeny upevňují rostlinu v půdě a přijímají vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami. 
Stonek vodu s těmito látkami vede do ostatních částí rostliny a organické látky vznikající hlavně 
v listech rozvádí do celé rostliny. Stonek může mít i funkci zásobní (oddenek). Podle utváření 
stonku rozdělujeme cévnaté rostliny na byliny a dřeviny.  

 byliny – dužnatý stonek - tvořen pokožkou, dužninou a cévními svazky 

 dřeviny – dřevnatý stonek – tvoří jej borka, lýko, dřeň  
Hlavní funkcí listů je vytváření organických látek a dýchání.  
 
Poznámka: Kořenu, stonku a listu se budeme podrobněji věnovat v 7. třídě.  
 
21. 5 – téma: Výtrusné rostliny – plavuně, přesličky 

 uč. str. 87 a 88 – přečíst 

 Pro lepší přehlednost uvádím svoji prezentaci, ze které si opiš zápis do sešitu. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

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



Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 5. do 22. 5. 2020  
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Oblasti Afriky 
 
3. Země Guinejského zálivu a povodí Konga 
Oblastí prochází rovník, typické je horké vlhké podnebí. Původně zde převládaly  
tropické deštné lesy, které stále více bývají nahrazovány zemědělskou půdou. 
Pěstuje se např. kakaovník, kaučukovník, palmy, banánovník, chlebovník, … 
Významná je těžba ropy. 
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=38 
  
 
4. Východní Afrika 
Oblast je převážně hornatá, typickou krajinou jsou savany. Bylo zde zřízeno mnoho 
národních parků na ochranu divoce žijících zvířat. Do oblasti patří i ostrovní státy, 
nejznámější je Madagaskar. 
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=39 
 
5. Jižní Afrika 
Je zde mírnější podnebí, na suché oblasti pouští Kalahari a Namib navazují  
subtropické krajiny. Především v Jihoafrické republice jsou velká naleziště 
zlata, diamantů a uhlí.  
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=40 
 
Úkol – v elektronické učebnici vyhledej státy, které do těchto oblastí patří. 
Úkol nemusíš posílat. 
 
 
Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, např. na  
http://www.jindrichpolak.wz.cz/  
 
Zajímavá videa jsou také na: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis 
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6. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 18. do 22. května 

1. hodina – videa ke křesťanství (látka z minulého týdne): 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zapadni-svet-slavi-narozeni-jezise-krista-

25-prosinec-153252 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327 

2. hodina – nadpis – rozkvět Římské říše, zápis – rámeček na straně 109 dole, nalepit mapu ze strany 

108: 
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