
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

1. – 5. 6. 2020 

 

PODMĚT A PŘÍSUDEK 

1. Vyhledej základní skladební dvojice (podmět podtrhni rovnou čarou, přísudek vlnovkou): 

Lidé se pojišťovali proti velké vodě.                                        

Přátelé se radovali z našich úspěchů.                                     

Zapadající slunce obklopují oranžové skvrny červánků.  

Na mladém trávníku se pasou husy a housata.                     

 

2. Z poslední věty cv. 1 urči mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavného jména a 

slovesa 

 

 

NOVÉ UČIVO 

SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM - NAUČIT 

Učebnice strana 69 – růžový rámeček 

Od šestky do devítky, l. Honsigová – str. 30   

Písemně do sešitu: 

Str. 70/1, 3 

 

SLOH – PŘEČÍST: 

Učebnice str. 118 - Popis a jeho funkce, str. 119 – Postup při popisu, 122 – Popis postavy 
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, za období od 1. 6. do 5. 6. 2020 

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

1. hodina: Zkontroluj si řešení minulého týdne. Pak vyplň Test – opakování učiva o dělitelnosti, 

které najdeš v souboru „ověření“ a naskenovaný test mi pošli do středy 3. 6. na můj mail.  

2. hodina: CELÁ ČÍSLA 

Při počítání s celými čísly budeme navazovat na čísla přirozená, která dobře známe, protože 

vyjadřují počet předmětů, které nás obklopují. Jsou to čísla 1, 2, 3, 4, atd. 

 V naší třídě je 20 žáků. 

 V krabičce mám 12 pastelek. 

Nazýváme je také kladná celá čísla a znázorňujeme je na číselné ose takto: 

 

Číslo 0 patří také mezi celá čísla, i když není číslem přirozeným. Není kladné ani záporné. 

Záporná celá čísla jsou čísla –1, –2, –3, –4, –5, –6, atd.  

Abychom je odlišili, zapisujeme je takto:  

 Kladná čísla píšeme bez znaménka nebo se znaménkem +, např. 10 nebo +10. 

 Záporná čísla zapisujeme vždy pomocí znaménka – před číslem, např. –10.  

 Číslo 0 není ani kladné ani záporné, píšeme jej tedy bez znaménka. 

Na číselné ose je znázorníme takto: 

 

Vlevo jsou čísla záporná, vpravo kladná. Číslo 0 je uprostřed. 

Na svislé číselné ose (třeba na teploměru) jsou záporná čísla vždy dole – „pod nulou“. 

Kde se setkáme se zápornými čísly? 

 Při měření teploty (teplo a mráz) 

 Při porovnání mého kapesného a případného dluhu 

 Při posuzování, zda firma má na konci roku zisk nebo je ve ztrátě 

 U nadmořské výšky hor a hloubky moří 
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Úkol č. 1  Dopiš čísla označená písmeny A až G na číselné ose: 

 

Úkol č. 2 Vypiš všechna celá čísla, která leží na číselné ose mezi čísly: 

 –2 a 4  ......................................................................  

 –3 a 0  ......................................................................  

 +7 a 9  ......................................................................  

 –2 a –1  ......................................................................  

 –1 a 1  ......................................................................  



Úkol č. 3  Dopiš čísla, jejichž obrazy jsou na svislé číselné ose označené křížky: 

 

Řešení těchto úkolů mi neposílej. Příští týden si zkontroluješ řešení. 

Podívej se pro zopakování na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5rU2HVUnDc&list=PLQZQphCkJGHkVJbuADVV0DPnBwBJeA8L

j&index=2&t=0s 

 

3. hodina: Celá čísla – procvičení 

Vyplň si pracovní list na další stránce. Pokud jej podepíšeš, nafotíš a pošleš mi jej do čtvrtka 4. 6. na 

můj mail, zahrnu jej do hodnocení. 

https://www.youtube.com/watch?v=t5rU2HVUnDc&list=PLQZQphCkJGHkVJbuADVV0DPnBwBJeA8Lj&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=t5rU2HVUnDc&list=PLQZQphCkJGHkVJbuADVV0DPnBwBJeA8Lj&index=2&t=0s


 



4. hodina: POUŽITÍ CELÝCH ČÍSEL 

Řešený příklad: 

 

Zkus stejným způsobem dopočítat odchylky měsíčních teplot na řádek pod tabulkou. 

     Odchylka: 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(Řešení těchto úkolů mi neposílej. Příští týden si zkontroluješ řešení.) 

 

 

 



6. ročník – matematika – ověření, Eva Hodovská, na období od 1. 6. do 5. 6. 2020 

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

 

1) Napiš první čtyři NÁSOBKY ČÍSLA: 

a) 4  ...................................................................  b) 11  ...................................................................  

2) Zpaměti rozhodni, které tvrzení platí. Piš ANO – NE.  

Číslo 24 je DĚLITELNÉ číslem 9. 

________  

Číslo 45 je dělitelné číslem 3. 

________  

Číslo 9 je dělitelné číslem 72. 

________  

Číslo 8 je DĚLITELEM čísla 54. 

________  

Číslo 11 je dělitelem čísla 44. 

________  

Číslo 24 je dělitelem čísla 12. 

________  

Číslo 48 je NÁSOBKEM čísla 7. 

________  

Číslo 8 je násobkem čísla 56. 

________  

Číslo 225 je násobkem čísla 5. 

________ 

 

3) Podtrhni PRVOČÍSLA: 

a) 1,   7,   9,   14,   17,   21,   33,   41,   54,   77 

4) Podtrhni ČÍSLA SLOŽENÁ: 

b) 1,   2,   4,   9,   13,   27,   37,   39,   43,   49,   98 

5) Rozlož na SOUČIN PRVOČÍSEL: 

100 =  

 

6) Vypiš na řádek všechny DĚLITELE ČÍSLA: 

a) 20  .......................................................................  

b) 36  .......................................................................  

7) Podtrhni čísla, která jsou dělitelná číslem šest: 

120,   66,   116,   186,   606,   2 925,   360 

8) Podtrhni čísla, která jsou dělitelná číslem čtyři: 

128,   4 055,   730,   280,   112,   5 556,   200 

9) Urči největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel 84 a 126 (pomocí rozkladu na součin 

prvočinitelů). 
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6. A - ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 1. 6. – 5. 6. 2020 

 
 
Opět připomínán a současně prosím o včasné odesílání POŽADOVANÝCH úkolů. Od některých sice něco 
dostávám, ale co bych chtěla, to tam není!!! 
 
Po 1. 6.  
 

Přeji vše nej… k vašemu dnešnímu svátku – Den dětí. 
 
 

A máme tu shrnutí lekce číslo 5. 
 

PS str. 52/cv. 1 – do vět doplnit, k čemu uvedené názvy patří: 
1 - North and South America are example of continents. 
                            (Severní a Jižní Amerika jsou příkladem kontinentů.) 
 

PS str. 52/cv. 2 – spojit věty o počasí s obrázkem 
 
Út  2. 6.  
 

PS str. 52/cv. 3 – z nabídky slov seskládat věty s použití „as…as“ 
PS str. 52/cv. 4 – podle významu a vhodnosti doplnit 2. nebo 3. stupeň přídavných jmen 
 

úkol navíc pro zájemce – poslech PS str. 53/cv. 5 
 
 
 

St  3. 6.   
PS str. 70/2. sloupec b) – podle zadání 
PS str. 70/cv. 3 – podle zadání 
 
 

Pá 5. 6. 
 

Dnes by vás v hodině čekal kontrolní test z 5. lekce. Pro kontrolu jsem si z něj vybrala jen tři části, které mi 
vyplněné pošleš zpět.  
Tento úkol očekávám nejpozději do úterý  9. 6. !!! 
 

Kdo má problém s tiskem, stačí, když si doplněná slova napíše do sešitu a to mi pošle ke kontrole.  
Označení odpovědí:  např. „1 – 1“ znamená 1. úkol a doplněná slova do 1. věty. 
Až mi cvičení budeš posílat, zkus to poskládat tak, aby vše bylo na jedné straně. A prosím, podepisujte se. 
 

Pracovní list – lekce 5 
 

Přečti si rozhovor č. 1 a text č. 2 a doplň správné údaje do vět. 
 

1. Best-dressed brother competition 
 Narrator Send us a photo of your brother for our fashion page. 
 Millie Look, Mickey. Let’s send a photo of you. 
 Mickey Oh, come on, Millie. I’ve got the worst clothes in the world. 
 Millie Hmm. I’ve got a good idea. 
 Mickey Can I try these trousers and this shirt on, please? 
 Assistant Yes. The changing rooms are over there. 
 Assistant How are they? 
 Mickey They’re too small. 



 Millie Here. Try these. 
 Assistant Are they better? 
 Mickey Well, the trousers are better, but the shirt is worse than the first one. 
 Millie Have you got that shirt in a bigger size? 
 Millie Oh, yes. That’s better. Now we need some shoes. 
 Mickey I think these are the best shoes, Millie. 
 Assistant At last! That’s £120 altogether then, please. 
 Millie We don’t want to buy them. We just want to take a photo. 
 Mickey That was the worst idea in the world, Millie. 
  

1 He goes to a shop and tries on _______________________________. 

2 The first trousers are ______________. 

3 He needs ___________________ shirt. 

4 All the clothes cost _______________. 

5 The shop assistant is angry because they _______________________________. 

2.  About Fantasyland 

Fantasyland is a magical place and only magical creatures live there. It’s an island, and it’s bigger than Cyprus but 
smaller than Ireland. 

Cyprus is a very dry island, and Ireland and Fantasyland are very wet. But Fantasyland is hotter than Ireland. 
Because the grass grows better in hot, wet climates, Fantasyland is the greenest island. 

Irish and Cypriot people are normal size, but the people of Fantasyland are very small. The tallest Fantasylander 
is no more than one metre high.  

The animals of the real world don’t exist in Fantasyland. For example, there are no cats and dogs there, but there 
is a strange animal called a dat. It has the head of a dog, the body of a cat and no tail. There are more than a 
hundred species of animal on the island.  

There is one more difference between Fantasyland and the other two islands. You can travel to Ireland and 
Cyprus by plane, but you can only visit Fantasyland when you play the computer game Magic Islands. 

 

1 The climate in Fantasyland is ______________. 

2 Fantasyland people are ______________. 

3 A dat has a ______________ and a dog’s head. 

4 Over one hundred strange kinds of ______________ live on Fantasyland. 

5 Fantasyland is a ______________. 

3 Doplnit do textu správný tvar slova v závorce – 2. nebo 3. stupeň přídavného jména podle smyslu textu. 

I live in Bristol. It is the largest town in southwest England. It is also the most beautiful (beautiful) town I know. 

I go to Greenhill School, (1) ________________ (big) school in the city. History is my favourite subject. I got  

(2) ________________ (high) marks in the class in the last test! I think Maths is (3) _______________ (difficult) 

subject of all. (4) ________________ (good) day of the week for me is Friday because I have sport all 

afternoon. Mrs Collins is the sports teacher and I think she is (5) _______________ (nice) teacher in the school. 

 
 



6. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 5. června 

1. hodina – videa k poslední látce: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vandalove-dobyli-rim-2-cerven-152292 

https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g 

2. hodina – opsat nebo ofotit do sešitu časovou přímku ze strany 113: 

 

 

 

Vysvětlení zápisu známek do bakalářů: za práci od 11. března obdrží žáci v předmětu dějepis celkem 

dvě známky. První za období 11. březen - konec dubna, druhou za květen a červen. Obě tyto známky 

budou mít váhu 2. V hodnocení bude zohledněna včasnost a správnost zadaných úkolů v daném 

období. V případě dotazů mě kontaktujte prostřednictvím mailové adresy. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vandalove-dobyli-rim-2-cerven-152292
https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g


Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@dolnikounice.cz 

Období od 1. – 5. června 2020 

 

Opět nabízím možnost videokonference ve středu v 6.B v 10 hodin, 6.C- 11 hodin 

POZOR ZMĚNA 6.A ve čtvrtek v 9 hodin ( jen pro tento týden) 

Měj nachystaný pracovní list, který budeme společně řešit, psací pomůcky a pokud máš doma školní 

tabulky. 

Přihlášení: 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZs

eWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

 

Pro tento týden bude tvým úkolem vypracovat pracovní list a zkusit si pár pokusů.  

 ŘEŠENÍ pracovního listu i pokusů MNĚ POŠLI DO NEDĚLE 7. ČERVNA 
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Pokus č. 1 

Hustota kapalin 

Pomůcky: sklenice, voda, olej, možno i tekuté mýdlo 

Postup: do sklenice nalej tekuté mýdlo, na mýdlo opatrně nelej vodu a pak vodu olej. Nemusíš toho 

lít velké množství, tak asi 2 cm každé látky 

Popiš, co pozoruješ.  

V tabulkách nebo na internetu najdi hustotu vody, tekutého mýdla a oleje. Hustoty látek zkus 

porovnat.  

 

 

 

 

 

Pokus č. 2 

Pomůcky: 2 stejné menší sklenice, olej, voda 

Do sklenic nalij až po vrch vodu a do druhé olej. Na sklenice s vodou dej tvrdý papír. 

sklenici, otoč a postav na sklenici s olejem. Pokud zkusíš kousek papíru odtáhnout, 

začne se ti promíchávat olej s vodou. 

POZOR AŤ NEMÁŠ VŠE OD OLEJE     papír 

                                                                                                                                                           

Popiš, co pozoruješ po delší době:  

 

Pokus č. 3 

Jak poznám čerstvé a starší vejce 

Do sklenice s vodou vložíme čerstvé vajíčka a do druhé sklenice vejce staré alespoň 1 týden. 

Co pozorujeme? Čerstvé vajíčko klesne na dno sklenice, starší vajíčko zůstane plavat. 

Zkus napsat proč tomu tak je, vzhledem k předcházejícím pokusům. 

 

 

 

OLEJ                 

VODA 



Pracovní list: Výpočet hustoty a objemu   jméno: 

 

1. převeď  

8,9 g/cm3 =             kg/m3  

     10,5 g/cm3  =          kg/m3 

    7250 kg/m3 =           g/cm3  

  13500 kg/m3 =              g/cm3 

 

2)       V nádobě je 10 ml kapaliny o hmotnosti 7,9 g. Vypočítej hustotu kapaliny.  

 

 

 

 

 

 

 

3) Kolik tun váží 5 m3 smrkového dřeva ? (hustota smrkového dřeva je 650 kg/m3)    

 

 

 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 1. 6. – 5. 6. 2020 
 
2. 6. – téma: Nahosemenné rostliny – cykasy a jinany 

 Tuto látku najdeš v učebnici na str. 92.  

 Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tDpBKxWgmCs 

 

 Opiš si tento zápis do sešitu: 
 

 
 

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


 
 

 
 

 

 

 

 

 



4. 6. – téma: Nahosemenné rostliny – jehličnany – charakteristika 

 Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM 

 

 Opiš si tento zápis do sešitu: 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 6. do 5. 6. 2020  
 

 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 
Austrálie (pokračování z minulé hodiny) 
Příroda 
V Austrálii převládá tropické a subtropické podnebí. Typické jsou rozlehlé suché  
oblasti pouští, polopouští a také savany, které v Austrálii nazývají buš. 
Nejvíce srážek je na severu a při východním pobřeží, rostou zde lesy. 
Austrálie se dlouho vyvíjela odděleně od ostatních světadílů, proto mnoho druhů  
živočichů i rostlin nežije nikde jinde tzv. endemiti. Například klokan, koala, ptakopysk 
ježura, pes dingo, z rostlin blahovičník (eukalyptus). 
Problémy australské přírody: přemnožené nepůvodní druhy (například králíci), 
požáry, záplavy. 
Prohlédni si obrázky: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=23 
 
Obyvatelstvo 
Původní obyvatelé – Austrálci, též Aboridžinci (anglicky Aboriginals). 
Většinu obyvatel dnes tvoří potomci přistěhovalců, především z Evropy. 
Austrálie byla dlouho britskou kolonií. 
Celý světadíl zaujímá jediný stát – Australský svaz (hlavní město Canberra) 
Dělí se šest států a dvě teritoria. 
Nejvíce obyvatel žije ve velkých městech – Sydney, Melbourne, Brisbane, 
Adelaide, Perth.  
Ukaž si na mapě: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=24 
 
Australský svaz je hospodářsky vyspělý stát s moderním průmyslem,  
zemědělstvím i službami. Významná je především těžba nerostných 
surovin (uhlí, ropa, diamanty, zlato,…) a chov ovcí. 
Životní úroveň obyvatel Austrálie je velmi vysoká. 
Úkoly na procvičení: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=25 
 
Úkoly nemusíš posílat. 
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