
Český jazyk – Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

25. 3. – 31. 3. 2020 

 

Učebnice Čj 

25. 3.    str. 38/8 - stupňování př. jmen 

26. 3.    str. 39/1  

27. 3.    vlastní četba 

31. 3.    str. 40/6 – koncovky př. jmen, str. 42/4 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php  – možnost podle ročníků procvičovat pravopis 

Pracovní list naskenujte nebo nafoťte a pošlete na mou e-mailovou adresu 

 

PRACONÍ LIST 

S pronikav_m_  úspěchy, ps_  vytí, ryb_  oko, kousav_  štěňata, na motýl_ch 

křídlech, ve vos_m hnízdě, širok_ ramena, modrav_m vzduchem, hověz_  jazyk, 

nezral_ jablka, před hroziv_m_ mraky, s podezřel_m_ ciz_m_ lidmi, mil_m 

rodičům, rychl_m pohybem, Martinov_ přátelé, Husov_ památky, bratrov_ 

přátelé, otcov_ holubi, sousedčin_ zahrádka. 
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Matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, na období od 25. 3. do 31. 3. 2020 
 

1. až 2. hodina 
 
Zkontroluj si, zda máš správně narýsované úhly. Můžeš je mít jinak natočené, ale rozevření ramen 
musí být stejné jako na obrázku. Tento úkol bude určitě rychle splněn . 
 
Vyplň pracovní list s testem, podepiš se. Na tento úkol máš více času.  
 

 Pokud si můžeš tento list vytisknout a vyplnit, bude to pro tebe méně pracné. 
  

 Pokud nemůžeš tisknout, ale píšeš do sešitu nebo na čistý list papíru, budeš muset opsat 
alespoň zčásti zadání (příklady ano, pokyny ne) a hlavně číslo příkladu, třeba 1. a).  
Osu v příkladu č. 4 si přerýsuj podle pravítka a rozměř po 1 cm.  
U příkladu č. 5 stačí A = ……… , atd. 
U zaokrouhlování opiš číslo a podtrhni číslici, která je pro postup důležitá. 

 
Vyřešené příklady vyfoť nebo naskenuj a pošli mi do pátku 27. 3. na můj mail, ať vidím, co už si 
pamatuješ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Desetinná čísla I – test       Jméno: 

1. Zapiš desetinným číslem: 

a) Devadesát tři celých šest desetin 

b) Pět set třicet dva celých pět tisícin 

c) Žádná celá dvacet devět desetitisícin 

d) Deset celých sedmdesát tři setin 

 

2. Doplň znaménka <, >, =: 

a) 0,07  0,7 

b) 0,06  0,02 

c) 4,9  4,90 

d) 0,134  1,34 

e) 0,705  0,75 

f) 31,72  30,97 

g) 7,941  7,914 

 

3. Uspořádej tato čísla podle velikosti: 

a) Od nejmenšího:  7,6 7,52 7,79  7,09  7,7 

 

 

b) Sestupně:            5,44  6,64  5,65  5,05  6,5 

 

 

4. Vyznač a popiš, kde na číselné ose leží tato čísla:  

6,8; 7,4; 8,3; 7,8 

5. Popiš, která čísla označují body A, B, C a D. 

 

6. Zaokrouhli desetinná čísla: 

a) na celá čísla:   10,25 ≐     

b) na desetiny:   4,307 

c) na jednotky:    0,93 

d) na setiny:   21,147 5 

e) na tisíciny:   0,559 8 

f) na 3 desetinná místa:  9,150 4 

g) na 2 desetinná místa:  7,873 

h) na 1 desetinné místo:  230,355   

 

7. Zapiš desetinné číslo ve tvaru desetinného zlomku: 

a) 0,32 =
           

 

b) 0,7 =
           

 

c) 2,94 =
           

 

d) 0,053 9 =
           

 

 

8. Napiš zlomek ve tvaru desetinného čísla: 

a) 
59

100
= 

b) 
4

1 000
= 

c) 
704

10
= 



3. hodina 

Počítej zpaměti (můžeš si doplnit čísla nulami tak, aby měla stejný počet desetinných míst): 

0,8 – 0,6 = 

0,07 – 0,02 = 

0,9 – 0,2 = 

1,7 – 1,1 = 

 

0,16 – 0,08 = 

2,5 – 2,2 = 

3,8 – 1,6 = 

4,6 – 2,2 = 

 

1,8  – 0,75 = 

2,6  – 0,04 = 

3,4  – 0,15 =  

4,3  – 1,02 = 

 

8,9  – 1,7 = 

7,6  – 1,5 = 

5,7  – 1,02 = 

7,8  – 3,5 = 

 

Zapiš správně pod sebe a odečti: 

37,563 – 0,054 = 

45,455 – 7,28 = 

45,6 – 10,214 = 

 

4. hodina 

Vypočítej zpaměti. Přečti si nápovědu: 

Posunuj desetinnou čárku o správný počet desetinných míst vpravo (při násobení) nebo vlevo (při 

dělení).  Můžeš si dělat obloučkové šipky od desetinné čárky pod číslem. Žádný oblouček nemůže 

zůstat prázdný – pokud prázdný je, představ si v něm číslo 0. 

A pozor, např. číslo 45 nemá desetinnou čárku, ale mohu si jej představit jako 45,0. 

0,063 · 10 = 

1,259 · 100 

0,896 35 · 1 000 

25,4 · 10 

0,653 5 · 10 000 

12,58 · 100 

0,56 · 1 000 

78,2 · 100 

63,636 · 100 000 

 

10,258 : 10 = 

315,72 : 100 

2 596,34 : 1000 

56 389 : 1 000 

845 : 10 

11 111 : 100 

0,25 : 10 

2,56 : 100 

0,369 : 1 000 

 

 



 

ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@dolnikounice.cz 

období: 25. – 31 3. 2020 

 
 

Zdravím Vás a doufám, že se úkoly snažíte plnit co nejlépe. Součástí dnešního zadání je i vypracování 
pracovního listu, který mi vyplněný (ofocený nebo oskenovaný) pošlete zpět na mou e-mail adresu 
nejpozději v sobotu 28. 3. 2020  
 
Pořád platí opakovat si veškerou slovní zásobu a procvičovat si učivo na „projectonline...“.  
 
 
St 25. 3. a Pá 27. 3. 
 

Vypracování pracovního listu – je vložen na konci zadání úkolů.   
 
 

 
Po 30 3.  
 
uč. str: 51 /cv. 3 a) nebo PS str. 76/ část 4.5  
 
Neurčité členy: používají se, když o něčem mluvíme poprvé 
a/an – pro počitatelná podstatná jména 
some (nějaký) – pro nepočitatelná podstatná jména 
 
Určité členy: používají se, když už v textu o té věci byla zmínka 
the – lze použít u počitatelných i nepočitatelných podstatných jmen 
 
uč. str: 51 /cv. 3 b) – oba texty – Doplnit a/the/some – do sešitu si zapsat jen možnosti. 
 
 
 

út 31. 3.  
 
PS str. 41/cv. 4 – do textu doplnit a/an/some/the 
 
 
 
 

 

 
 

 



příjmení: ______________________________ datum: ____________ 
 
Předmět: angličtina  
Vyučující: Božena Šafářová 
e-mail: safarova@dolnikounice.cz 
období: 11. – 24. 3. 2020 
 
A – Vyber a označ správnou možnost. 
 

      1. I never eat tomato / tomatoes. 

      2. I don’t like fruits / fruit. 

      3. Can I have a milk / milk, please? 

      4. There’s ham / hams in this sandwich. 

      5. I’ve got a lemonade / lemonade. 

      6. I often have meat / meats for lunch. 

 
B – V každé větě najdi a oprav chybu. Opravené věty přelož do češtiny. 
 

      1. How many butters do we need? 

___________________________________________________________________ 

      2. How much pepper are there in the soup? 

___________________________________________________________________ 

      3. How much sausages do you want? 

___________________________________________________________________ 

      4. How many water did you put in the saucepan? 

___________________________________________________________________ 

      5. How much loaves of breads did you buy? 

___________________________________________________________________ 

      6. How much potatoes do you eat every week? 

___________________________________________________________________ 

 
C – Přelož do angličtiny následujíc věty. 
 

1. Její bratr nekoupil 4 jogurty. Koupil je jeho tatínek. 

___________________________________________________________________ 

2. Byl včera Petr ve škole? Ne, nebyl. 

___________________________________________________________________ 

3. Ráno jsem snědla 2 krajíce chleba a vypila sklenici džusu. 

___________________________________________________________________ 

 

 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 25. – 31. 3. 2020 

 

26. 3. – téma: Denní motýli 

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

 uč. str. 65 až 67 – přečíst 
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31. 3. – téma: Noční motýli 

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

 uč. str. 68 a 69 – přečíst 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 Opakování - Hmyz s proměnnou dokonalou - dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli 

 Kliknout na odkaz viz níže, podepsat se do příslušné kolonky a po  zodpovězení otázek 

dát odeslat. Test vyplnit a odeslat na e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz nejpozději do 

3. 4., test vám bude oklasifikován.  
 

https://forms.gle/uQtGsZcVHCRiGfJA6 
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 3  

do 31. 3. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

Severní ledový oceán 

Rozprostírá se v severní polární oblasti, jeho značná část je po celý  

rok pokryta ledem. Led se pomalu pohybuje, říkáme, že driftuje. 

Významná je lodní doprava, námořní trasy se udržují pomocí ledoborců. 

 

Jižní oceán 

Byl nově vymezen v roce 2000. Rozkládá se od břehů Antarktidy po 

 rovnoběžku 60° jižní šířky. Typické je velmi bouřlivé a chladné podnebí. 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, např. na  

http://www.jindrichpolak.wz.cz/ 

 

Součástí zadání je pracovní list – test na ověření znalostí. 

 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do 30. 3. 2020.  

1. Je možné pracovní list vytisknout, vypracovat a poté naskenovat nebo vyfotit a poslat. 

2. Kdo nemá možnost tisku, může úkoly vypracovat do sešitu (na papír) a naskenovat nebo 

vyfotit a poslat. 

3. Kdo nemá možnost focení (skenování), může odpovědi (výsledky) poslat přímo e-mailem. 

(stačí číslo otázky – odpověď). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/


Pracovní list - Zeměpis – oceány, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz 

1. Na kolik oceánů se od roku 2000 dělí světový oceán? 

2. Který z nich je největší? 

3. Jak se nazývá nejhlubší místo světového oceánu? 

4. Rozděl oceány podle polohy: 

a) leží pouze na severní polokouli –  

b) leží na severní i jižní polokouli –  

c) leží pouze na jižní polokouli –  

5. Pomocí mapy doplň oceán k pojmům: 

Karibské moře –  

Bengálský záliv –  

Japonské ostrovy –  

Weddellovo moře –  

Barentsovo moře –  

Kalifornský poloostrov –  

Madagaskar –  

ústí Amazonky –  
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období 25. března – 31. března 

Středa 25. března – opsat a naučit se stranu 88 z učebnice – kapitoly - poloha, přírodní podmínky a 
historie starověkého Říma – přehled 

Pondělí 30. března – vyhledat pověst o založení Říma (Romulus a Remus), přečíst, zapamatovat 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-31.3.2020 
 

St. 25.3.2020 + Po 30.3.2020 

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

Zkus úkoly 61/1,2 

Podívej se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg&spfreload=10 

Pomocí videa uděláš domácí bádání, které zaznamenáš na papír A4 naskenuješ nebo ofotíš do mobilu 

a pošleš mi na email Odehnalova@zsdolnikounice.cz já to oznámkuji a známku dám na bakaláře. Tvůj 

projekt si schovej až se uvidíme ve škole tak si ho vyberu. 

Tvůj badatelský úkol: ( to co mám vyznačené silně červeně, budeš mít opsané na papíře a doplněné. 

Doufám, že máte všichni doma venkovní teploměr) 

 Domácí měření: Určení průměrné venkovní  teploty 

Jméno: 

Datum: 

Třída: 

Obec: 

Umístění teploměru: ( např. na okně kuchyně, okno je na jižní stranu. Nebo např. pod pergolou na 

severní straně. Na tom bude docela dost záležet, jestli na teploměr bude přes den svítit sluníčko nebo 

ne. Každý napište, kde se nachází teploměr váš, co máte doma.) 

Zaznamenaná teplota ( teplotu budeš zaznamenávat do tabulky, kterou si narýsuješ podle pravítka, 

na vrchní řádek si nadepíšeš čas ve kterém jsi teplotu měřil a do druhého řádku budeš psát 

naměřenou teplotu ve °C.  

t/hod 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

t/°C             

 

Pomocí tabulky vytvoříš graf, tak jak je vidět ve videu, jen prosím body se zaznamenávají křížkem 

Na vodorovnou osu si po 1 cm zaznamenej čas a na svislou osu teplotu po 1 cm zaznamenej 2 °C 

V grafu křížkem zaznamenej tvoje naměřené hodnoty teploty a jednotlivé body potom můžeš spojit 

uvidíš jak teplota během dne kolísala 
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t/°C               
               
16               
14               
12               
10               
8               
6               
4               
2               
0               

 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 t/hod  
 

Výpočet průměrné denní teploty 

Všechny naměřené hodnoty teplot sečti v závorce a vyděl to jejich počtem 

tp=( t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10+t11+t12) : 12 

tp = ( doplň z tabulky tvoje naměřené hodnoty ) : 12 

tp= ( hodnota po sečtení) :12 

tp=         °C 

 

Závěr bádání: 

Např. Ve čtvrtek 16. ledna byla průměrná denní teplota naměřená v Moravských Bránicích  2,7°C. 

 

Přeji příjemné bádání. Už se těším až se zase uvidíme v naší laboratoři 

V případě dotazů mi klidně napište. 

Zdraví vaše učitelka fyziky 

 


