
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

6. ročník  4. 5.– 8. 5. 2020 

Nové učivo: 

1. Pravopis číslovek 

Učebnice str. 53  

Písemně do sešitu - učebnice str. 53/1 

2. Skloňování základních číslovek 

Učebnice str. 54 

Písemně do sešitu - učebnice str. 54/1 

A pusťte se do četby, stačí nějaké ukázky z čítanky  
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 4. 5. do 8. 5. 2020 

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

1. hodina 

Zkontroluj si řešení minulého týdne: 

Cvičení 1  Opiš si do sešitu tato čísla a podtrhni ta, která jsou dělitelná třemi. (Spočítej si pod ně jejich 

ciferný součet, stačí zpaměti bez rozepisování.) 

8 010 385 4 007 24 861 83 051 607 1 234 567 

  (9)                  (16)                       (11)                       (21)                         (30)                                (28) 

Cvičení 2 Opiš si do sešitu tato čísla a podtrhni ta, která jsou dělitelná devíti. (Spočítej si pod ně jejich 

ciferný součet, stačí zpaměti bez rozepisování.) 

7 002    901 9 039 2 286 56 832 102 1 234 567 

    (9)                    (10)                   (21)                     (18)                            (27)                             (28) 

Cvičení 3 Opiš si do sešitu tato čísla a podtrhni ta, která jsou dělitelná šesti. (Spočítej si pod ně jejich 

ciferný součet a také se podívej, zda jde o sudá čísla.) 

406 390 175 4 014 2 871 56 832 102 

(10)               (12)                   (13)                     (9)                     (18)                      (27) 

Největší společný dělitel dvou a více čísel 

(Červený nadpis, výpočet a tučně vytištěné si napiš do sešitu.) 

Představ si, že na Den dětí připravuji soutěž pro třídu 8.A, která má 24 žáků, a třídu 8.B, která má 20 

žáků. Musím je rozdělit je do stejně početných skupin. Jaké největší skupinky z nich mohu vytvořit? 

Zjistím, jaké dělitele mají čísla 24 a 20. Pak si označím dělitele, kteří se opakují u obou čísel: 

 
Společní dělitelé čísel 24 a 20 jsou čísla 1, 2 a 4. Největším z nich je číslo 4. 

Zapisujeme to takto: 

D(24, 20) = 4 

Já tedy mohu rozdělit děti v 8.A do šesti skupin po čtyřech a děti v 8.B do pěti skupin po čtyřech. Nikdo 

nezůstane na ocet. 

1 24 1 20

2 12 2 10

3 8 4 5

4 6

24 20
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U menších čísel mohu největšího společného dělitele určit zpaměti. Kterým největším číslem mohu 

vydělit obě čísla beze zbytku? 

a) D(5, 15) = 5 

b) D(12, 18) = 6 

c) D(12, 15, 18) = 3  

Některá čísla mají jediného společného dělitele a to je číslo 1. Těm říkáme  

ČÍSLA NESOUDĚLNÁ. 

 

D(24, 35) = 1 

2. hodina – opakování – Počítej do sešitu, řešení neposílej. 

1) Urči zpaměti největšího společného dělitele čísel v závorce: 

 

a) D(12, 4) = 

b) D(5, 9) = 

c) D(1, 11) = 

d) D(30, 18) = 

e) D(6, 7, 8) = 

f) D(5, 10, 15) = 

g) D(8, 12, 20) = 

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

2) Urči největšího společného dělitele pomocí téček a kroužkování: 

 

a) čísel 66 a 110 

b) čísel 56, 140, 196 

 

 

 

 

 

1 24 1 35

2 12 5 7

3 8

4 6

24 35



3. hodina  

Prvočísla a čísla složená 

1. úkol: Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pqc2oNm-Jo 

Do sešitu si opiš, co je prvočíslo a co je číslo složené. Opiš si i oba řešené příklady a počítej 

společně s učitelem Isibalákem. 

 

2. úkol: Podívej se na video: 

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

Do sešitu si zapiš na řádek všech 25 prvočísel do stovky. Zkus si je zapamatovat, bude se 

nám to hodit pro další výpočty. 

Zapiš si do sešitu: 

Číslo 1 není prvočíslo. (Nemá ani 2 dělitele) 

Číslo 2 je NEJMENŠÍ prvočíslo a je to také JEDINÉ SUDÉ prvočíslo. 

Hledám-li všechny dělitele prvočísla, bude to vypadat takto: 

 

 

 

 

 

 

1 2 1 7 1 13 1 23

232 7 13
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6. A - ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 4. 5. – 8. 5. 2020 

 
 
Opět děkuji všem těm, kteří mi posílají splněné požadované úkoly. Bohužel, od někoho nemám některé úkoly 
dodnes splněné. A nějak vás přibývá!!! 
 
Po 4. 5.  
 

V 5. lekci nás čekají také přídavná jména a jejich stupňování.  Vy už to znáte z hodin českého jazyka, např. malý – 
menší – nejmenší, šikovný – šikovnější – nejšikovnější. 
V 5B to bude tzv. 2. stupeň, v 5C 3. stupeň a 5D jejich další procvičování.  
 

Při rozhodování, který způsob stupňování se u slova v angličtině použije, rozhoduje počet slabik ve slově. Pak už si 
jen zapamatovat, který za dvou způsobů se použije – jestli ten, co se přidávají jen koncovky, nebo ten, kdy se před 
slovo přidá další. Pozor, 3. stupeň má před slovem “the“, které může být nahrazeno přivlastňovacím zájmenem.  
např.   the smallest book – my smallest book  
Další „chytáček“ je u několika slov, která mají nepravidelné stupňování. 
                      Tyto si musíš zapamatovat:        good – better – the best (dobrý – lepší – nejlepší) 
                                                                               bad – worse –the worst (špatný – horší – nejhorší) 
 

Pro přehled tu nabízím několik možností, ze kterých bys mohl své znalosti načerpat: 
 

1. část z vás zná už něco z loňska 
2. PS str. 76/ část 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 - je to dost dlouhé a pro některé z vás to bude asi problém vůbec přečíst  
3. přiložený odkaz na videa  

    http://i-lector.com/clanek/stupnovani-pridavnych-jmen-video/    
                                                          - na konci je něco, co ještě nebudeme potřebovat (REMEBER) 
    https://www.youtube.com/watch?v=xgx3w3rSuNc  
4. přiložené tabulky – na konci zadání 
 
 

A teď opět trochu znalostí zeměpisu v angličtině. 
 

PS str. 46/cv. 3 – výběr z možností  podle skutečnosti     
PS  str. 46/cv. 1 – popis obrázků – u popisu počasí věta začíná It´s … - (To) Je …                     
                                  
Út  5. 5.  
 

PS str. 47/cv. 5 - slova v závorce doplnit v tvaru 2. stupně, buď koncovka „-er“ nebo „more“. Které použiješ, se 
musíš rozhodnou podle pravidel ze včerejška. 
 

PS str. 47/cv. 6 – podle obrázků budeš porovnávat rozdíly, u každého je nabídka přídavných jmen. 
př. 1 – Alison´s hair is longer than Lucy´s.  – Lucy´s hair si shorter than Alison´s. (than = než) 
 
St  6. 5.   
 

uč. str. 60/cv. 1 – toto cvičení jsem ti udělala jako online test, protože si myslím, že světová „nej“ znáš nebo si je 
dokážeš dohledat a že k tomu nepotřebuješ žádný poslech, kde by tě výslovnost spíš mohla splést! 
 

https://forms.gle/ooUVmk9NZQnNJvYZA 
 

uč. str. 61/cv. 2 c) – do sešitu si opsat první sloupec a ke každému napsat jeho 2. a 3. stupeň 
 
Pá 8. 5. 
 

Opět je tu státní svátek, takže opět žádnou práci nezadávám. To je „fakt smůla“, že ty dva květnové svátky 
vyšly na pracovní den . 

http://i-lector.com/clanek/stupnovani-pridavnych-jmen-video/
https://www.youtube.com/watch?v=xgx3w3rSuNc
https://forms.gle/ooUVmk9NZQnNJvYZA


Stupňování přídavných jmen 1 

- jednoslabičná slova                                                                                                
- dvouslabičná slova zakončená ve výslovnosti samohláskou 
 
přídavné jméno 2. stupeň 3. stupeň 

….  … - ER [ ə] THE … - EST [-ist] 

old  older the oldest 
    - starý     - starší     - nejstarší 
big bigger the biggest 
    - velký     - větší     - největší 
happy happier the happiest 
    - šťastný     - šťastnější     - nejšťastnější 
nice nicer     the nicest 
    - milý     - milejší     - nejmilejší 
 

!!! nepravidelné stupňování  
good better the best 
    - dobrý     - lepší     - nejlepší 
 
bad 

worse the worst 

    - špatný     - horší     - nejhorší 
 
little 

less the least 

    - malý     - menší     - nejmenší 
 
much 
many 

more the most 

    - mnoho, hodně                   - více                         - nejvíce    

 

 

 

Stupňování přídavných jmen 2 
(stupňování opisem) 

 
- dvouslabičná slova zakončená ve výslovnosti souhláskou            

   (obvykle zakončená -ing, -ed)   

                                                                                           

 - víceslabičná slova  

 

přídavné jméno 2. stupeň 3. stupeň 
 
 

  

           - MORE ….  THE MOST ……. 
 
 

  

modern  more modern the most modern 
  - moderní     - modernější     - nejmodernější 
 
 

  

popular more popular the most popular 
    - oblíbený     - oblíbenější     - nejoblíbenější 
 
 

  

boring more boring the most boring 
    - nudný     - nudnější    - nejnudnější 
 
 

  

expensive more expensive the most expensive 
    - drahý     - dražší    - nejdražší 
 



Fyzika 6. Ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz, Období 4.-8. Květen 

 

Na tento týden jsem pro vás nachystala pracovní list na procvičení délky a objemu.  

Prosím o zaslání do čtvrtka 7.5. do 12 hodin 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


 



6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 4. 5. – 8. 5. 2020 
 
5. 5. – téma: Vřeckovýtrusné houby 

• uč. str. 108 – 109 – přečíst 

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

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

7. 5. – Opakování stopkovýtrusných a vřeckovýtrusných hub 

• Podívej se na krátká videa:  
mykorhiza: https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ 
https://www.youtube.com/watch?v=TM5RxZgBNtE 
 

• Projdi si houby a zezadu sešitu si zkus odpovědět na tyto otázky: 
1. Uveď alespoň 4 příklady bub, které sbíráme. 
2. S kterou houbou by mohla být zaměněna muchomůrka růžovka? 
3. Kterým znakem se houby podobají rostlinám a kterým znakem živočichům? 
4. Jmenuj alespoň 2 příklady dřevokazných bub. 
5. Co je to mykorhiza?  
6. Kdo byl objevitelem penicilinu? 
7. Jaký význam mají kvasinky? 
8. Která parazitická houba se pěstuje a proč? 

 
V případě jakýchkoliv nejasností a otázek mě kontaktujte na můj e-mail.  

https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ
https://www.youtube.com/watch?v=TM5RxZgBNtE


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 4. 5. do 8. 5. 2020  
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika – hospodářství 
 
V Africe se nachází velké zásoby nerostných surovin (např. ropa,  
zemní plyn, železná ruda, měď, zlato, diamanty).  
Přesto je Afrika hospodářsky nejzaostalejší světadíl.  
Průmyslově nejvyspělejší je Egypt a Jihoafrická republika.  
Významné je zemědělství, pěstuje se například ovoce, bavlník,  
kávovník, kakaovník, podzemnice olejná, batáty, maniok,  
důležitý je také chov hospodářských zvířat a rybářství. 
 
V elektronické učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=34 
 
přečíst strana 68 a 69, prohlédnout obrázky, úkoly jsou na straně 70. 
 
Úkoly nemusíš posílat, jsou pro tvé procvičení učiva. 
 
 
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 
 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=34
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis


 

 6. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 4. do 8. května 

1. hodina – učebnice strana 105 – nadpis Římské císařství, opsat tabulku z téže strany nahoře 

(možno ofotit, vytisknout, nalepit do sešitu) 

2. hodina – nadpis Octavianus Augustus – výpisky ze strany 105 tak, aby se v nich objevily pojmy, 

které jsou v učebnici zvýrazněné 


