
Matematika, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3. do 24. 3. 2020 

 

Vzhledem k tomu, že minulý týden bylo práce víc, tento týden máš za úkol jen zkontrolovat si řešení 

příkladů z minulého týdne a naučit se pomocí úhloměru rýsovat úhly dané velikosti. 

1. až 4. hodina 

Podívej se na video Úhly, měření, rýsování 

https://www.youtube.com/watch?v=PW1CH2q8qKQ 

Narýsuj do školního sešitu tyto úhly 

 α = 50° 

 β = 75° 

 γ = 32° 

 δ = 110° 

 ε = 155° 
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Český jazyk – Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

18. 3. – 24. 3. 2020 

18. 3. Od šestky do devítky – L. Honsigová -  přídavná  jména str. 20 - 23 

           Učebnice ČJ  - str. 33/5,7 koncovky přídavných jmen 

19. 3. Učebnice ČJ  - str. 34/9 koncovky přídavných jmen 

                                   - str. 34/1,2 odvozování přídavných jmen příponou  -ný, -ní 

20. 3. Vlastní četba – příprava na mluvní cvičení 

24. 3. Učebnice ČJ - str. 36, 37 – Stupňování  přídavných  jmen – teorie 

                                  - str. 37/5,7 

Poznámka:  cvičení z učebnice vypracovat do školního sešitu 
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Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@dolnikounice.cz 

období: 18. – 24. 3. 2020 

 

Procvičovat si učivo na „projectonline...“. Na procvičování Vás zatím moc nebylo!! 
Opakovat si veškerou slovní zásobu. 
 

St 18. 3. 
 

uč. str. 49/cv. 4 po zkontrolování řešení spojení přeložit do češtiny 
uč. str. 49/cv. 5 a – podle uvedeného nákupního lístku do sešitu napsat, co Emma a Jake potřebují koupit.  Čísla  
                                   piš slovy.                                „They need to buy …..„   
                                 Pozor na nepočitatelná podstatná jména. Tyto věci musíš „dát“ do nějakého obalu. 
 

Pá 20. 3. 
 

PS str. 83/slovní zásoba 4 D – viz příloha – zapsat do slovníčku a naučit se, vyškrtaná slova psát/učit nemusíš 

 
 

uč. str. 50/ 1 b) – s pomocí slovní zásoba 4D (i té vyškrtané) - písemně přeložit celý recept na jablkový koláč.                  
                              (Netuším, jestli je tento recept proveditelný. Možná by stál za pokus? .) 
 

Po 23. 3.  
 

uč str.50/ cv. 1 – obrázky – do sešitu napsat, co na kterém obrázku Emma právě TEĎ dělá.  
                                                 Používej přítomný čas průběhový. 
 

út 24. 3.  
 

PS str. 40/cv. 1 – popis obrázků 
PS str. 40/cv. 2 – podle nápověd doplnit křížovku 
 

Do sešitu přeložit následující věty, číslovky piš slovy:  
               1. Koupili jsme 2 chleby. 
               2. Neměli jsme 3 kočičí konzervy. 
               3. Moje sestra má ráda těstoviny s rajčatovou omáčkou. 
               4. Byl jsi včera doma? 
               5. Tvoje babička nemá ráda čokoládový koláč? 
 
 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24.3.  

 

St-18.3.2020 

Teplota a teplotní stupnice uč. Str. 57-58- pročíst a zapsat zápis( dva poslední modré rámečky) 

 

Po 23.3.2020 

Vypracovat do sešitu uč str. 58/1,2,3 

Pracovní list vytisknout a doplnit. Pokud nemáte možnost tisknout, vypracovat do sešitu. 
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St. 25.3.2020 

Měření teploty uč str 59-61- pročíst a zapsat krátký zápis na konci článku 

Zkus úkoly 61/1,2,3 ústně nebo vyhledat na internetu 



Dějepis – 18. března – 24. března 

Středa 18. března – strana 75 – 77 – výpisky do sešitu z jednotlivých kapitol 

Pátek 23. března – strana 78 – 80 – vybrat si jednu kapitolu, zpracovat formou referátu, poslat na 

mail bublak@zsdolnikounice.cz nejpozději 25. března 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 18. – 24. 3. 2020 

 

19. 3. – téma: Dvoukřídlí 

 Projít si prezentaci a opsat si z ní zápis do sešitu.  

 uč. str. 63 a 64 – přečíst 
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24. 3. – téma: Blechy a chrostíci 

 Projít si prezentaci a opsat si z ní zápis do sešitu.  

 uč. str.  65 – přečíst si blechy 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3 do 24. 3.  

Zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit)  

 

Tichý oceán (Pacifik) 

Největší oceán naší planety  

Mariánský příkop – nejhlubší místo na Zemi (10 994 m pod mořem) 

Pobřeží na západě a východě se výrazně liší 

 Západ (Amerika) – málo členité, břehy prudce spadají do 

hlubin, šelf je úzký nebo žádný 

 Východ (Asie) – bohatě členité, od oceánu je oddělují 

poloostrovy a oblouky ostrovů, šelf je rozsáhlý 

Mořské dno tvoří: 

- oceánské příkopy (leží na rozhraní litosférických desek => sopečná 

činnost, zemětřesení, vznik tsunami) 

-oceánské hřbety  

- oceánské pánve – zaujímají obrovskou rozlohu  

Významný je rybolov a lodní doprava. 

 

 

 

 

 

Úkol: najdi na mapě a zapiš do sešitu (číslo udává počet, kolik jich máš 

napsat) 

- okrajová moře (7) 

- ostrovy a souostroví (7) 

- zálivy (1) 

- poloostrovy (4) 
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