
Český jazyk  –  Ivana Procházková, prochazkova@zsdolnikounice.cz 

PRACOVNÍ  LIST   8. – 12. 6. 202 

 

1. Převeď slovesné tvary do 2. osoby jednotného čísla a užij je ve větách: 

ptal jsem se, koupil jsem si, obrátila jsem se 

 

 

2. Vytvoř ze slovesa učit se: 

podstatné jméno (název děje) - 

podstatné jméno (konkrétní)   - 

přídavné jméno                          - 

Vytvoř ze slovesa plavat: 

podstatné jméno (název děje)      - 

podstatné jméno (název věci)       - 

podstatné jméno (název osoby)    - 

přídavné jméno                                - 

 

3. Doplň koncovky u sloves v přísudku : 

Všechna děvčata a chlapci z naší třídy se zúčastnil _  turnaje ve vybíjené. Knihy a sešity ležel_ 

rozházené po celém stole.                                                                                                                                 

Kdysi po řekách plul_  vory. Voraři odrážel_  vory bidly, aby vory nevybočil_  z proudu.  Někteří po 

krajích rychle vesloval_  . Voraři spěchal_  , neboť posední paprsky osvětloval_  krajinu. Čápi jim 

přeletěl_  nad hlavami. Psi z blízkých vesnic na ně štěkal_  . Za chvíli se objevil_  první chalupy. Voraři 

položil_  bidla a vory zpomalil_  . 

 

4. Popis postavy 

Učebnice str. 122/1 – písemně do sešitu 

 

Poslat do 12. 6. 2020 do 19:00 
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, za období od 8. 6. do 12. 6. 2020 

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

 

1. hodina: ČÍSLA OPAČNÁ, ABSOLUTNÍ HODNOTA 

Zkontroluj si řešení úloh z minulého týdne. 

Nová látka – prostuduj si text: 

 

 

 

Této vzdálenosti říkáme absolutní hodnota. Do sešitu si zapiš: 

 

Absolutní hodnota je vzdálenost daného čísla od čísla 0 po jeho zobrazení na číselné ose. 

Protože je to vzdálenost, je to vždy kladné číslo. Jen absolutní hodnota čísla 0 je zase 0. 

Absolutní hodnotu zapisujeme podobně jako vzdálenost dvou bodů (tedy délku úsečky): 

|+14| = 14 |–12| = 12 | 0 | = 0 

Číslo kladné a číslo záporné, která mají stejnou absolutní hodnotu, nazýváme čísla opačná. 
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2. hodina: Celá čísla – procvičení 

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

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



3. hodina: Celá čísla – procvičení 

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

 

 

 



4. hodina: Procvičovací úlohy (Řešení těchto úkolů mi neposílej. Příští týden si zkontroluješ řešení.) 

 

 



 

6. A - ZADÁNÍ 

Předmět: angličtina  

Vyučující: Božena Šafářová 

e-mail: safarova@zsdolnikounice.cz 

období: 8. 6. –  12. 6. 2020 

 
Čtěte, prosím, pozorně celé zadání. Opět připomínám, posílejte jen to, o co si napíši. Někteří posíláte všechno 
a ještě se ani nepodepíšete. To je pak hodně náročné  na kontrolování!!! 
 
 

 
 

Po 8. 6.  
 

A přesunuli jsme se do lekce 6. Ta by vás mohla bavit, protože se bude motat kolem televize, filmů 
a zábavy . 
 

PS str. 84 – část 6 A oba sloupce. Zapsat si a naučit – pro některé jen zopakovat slovíčka. 
Ps str. 54/cv. 1 – přiřadit k sobě název programu a jeho popis (jsou to vlastně takové hádanky)  
 
 
Út  9. 6.  
 

PS str. 54/cv. 2 – doplnit do rozhovoru vhodná slova z nabídky 
 

úkol navíc pro zájemce – poslech PS str. 54/cv. 3  
– podle poslechu doplnit pořadí. Jak se o jednotlivých programech v poslechu mluví. 
 

Během roků, co se učíte angličtinu, jste zatím používali: 
- čas přítomný (průběhový pro okamžitou skutečnost a přítomný prostý pro činnosti, které (ne)děláte pravidelně, 
opakovaně, často, občas, někdy atd. 
- čas minulý (zvykali jste si na nepravidelná a pravidelná sloves) 
 

Dnes si máme něco vysvětlit ohledně budoucího času. Pro začátek tu máte vložený odkaz na video, kde je celkem 
dobře a přehledně popsaná vazba  be + going to + sloveso, které se používá pro tzv. PLÁNOVANOU 
BUDOUCNOST. Činnost plánuješ, např. kam pojedeš o prázdninách, co budeš dělat večer apod.    
 

https://www.youtube.com/watch?v=K9pSTzFHPDQ  
 

PS str. 55/cv. 4 – slovo v závorce doplň tak, aby šlo o plánovanou činnost. POZOR jestli je věta oznamovací nebo 
tázací. 
 
 
St  10. 6.   
 

Uč. str. 69/cv. 6 – protože tento poslech na CD doma nemáš, dávám ti sem dvojice (jméno a obrázek) a podle toho 
napíše do sešitu věty, co kdo plánuje dělat. Tohle cvičení mi nejpozději do pátku 12. 6. pošleš.  

                                                               

PS str. 55/cv. 5 – máš tu Paulův kalendář na příští týden. Podle vzoru č. 1 utvoříš otázky z nabídnutých slov a podle 
kalendáře odpovíš, jestli to (ne)má v plánu dělat. (Krátká odpověď – PS str. 78/část 6.4) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K9pSTzFHPDQ


Pá 12. 6. 
 

PS str. 56/cv. 1 – slova z 1. sloupce si opiš do slovníčku a přelož – jsou to přídavná  jména. 
Do druhého sloupce z nich máš vytvořit příslovce. Doufám, že žákům 6. ročníku nemusím vysvětlovat, co jsou to 
přídavná jména a co příslovce . Ale pro jistotu si pusť video. 
 

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

Pokud ses pozorně díval, tak jsi zjistil, že příslovce (většina) se tvoří z přídavných jmen přidáním koncovka „-ly“. 
PS str. 78/ část 6.5  - všimni si slov v bodu e) – pozor na slova „fast, good, hard“ – výjimky. 
Tak a teď si udělej 2. část cv. 1 – do druhého sloupce doplň příslovce a česky k nim přidej jejich překlad.  
 

 
 
PS str. 56/cv. 2 – vytvořená slova z cv. 1 doplň do vět ve cvičení 2  
 
 

bad  badly - špatně 

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


Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 8.- 12. června 2020 

 

Při online výuce jsme narazili na problém. Pokud si přečtete zadání slovní úlohy je zapotřebí správně 

vyčíst a zapsat dané veličiny. Pokud je popletete, výsledek už nikdy nevyjde správně. 

 

Veličina značka jednotka jednotka 

Hmotnost m g kg 

Objem V cm3 m3 

Hustota ρ 𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

Je nutné se značky veličin naučit. 

 

Pro tento týden nás čeká nové učivo-  Síla a její měření 

Uč. Str. 64-66 pročíst 

Napsat zápis na str. 66 modrý rámeček 

Str. 66/2 vypočítat do sešitu 
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6.A – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 8. 6. – 12. 6. 2020 
 
9. 6. – téma: Nahosemenné rostliny – zástupci jehličnanů 

• Tuto látku najdeš v učebnici na str. 92 – 99.  

• Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw&t=1s 

 

• Opiš si tento zápis do sešitu: 
 

 
 



 
 
 
11. 6. – Opakování plavuní, přesliček, kapraďorostů a nahosemenných rostlin – cykasů, 
jinanů a jehličnanů 
 

• POZOR! Zopakuj si tuto látku a na uvedeném odkaze si udělej opakovací test. Test vyplň 
nejpozději do 14. 6.  

 
Odkaz na test: 
 
https://forms.gle/TDSJvWitjkcSUfRb6 
 
 
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mě kontaktuj na můj e-mail.  
 
 
 

https://forms.gle/TDSJvWitjkcSUfRb6


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 8. 6. do 12. 6. 2020  
 

 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 
Oceánie 
Je označení pro ostrovy a souostroví v Tichém oceánu. 
 
Podle původu se rozlišují ostrovy: 
pevninské – vzniky oddělením od kontinentu, například Nový Zéland, Nová Guinea 
sopečné – vznikly sopečnou činností, například Havajské ostrovy 
korálové – atoly, vznikají na korálových útesech, například Marshallovy ostrovy 
 
Ostrovy Oceánie se dělí do tří oblastí: 
Mikronésie 
Melanésie 
Polynésie 
Ukaž si na mapě, v atlase nebo na  
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=26 
 
Obyvatelé Oceánie se živí především pěstováním tropických plodin, rybolovem, 
významný je cestovní ruch.  
Hospodářsky nejvyspělejší stát Oceánie je Nový Zéland. 
 
Na závěr si veškeré učivo pořádně zopakuj, přečti si zápisy, použij mapu nebo elektronickou učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=27 
 
Pokud máš vše zopakované, vypracuj test: 
https://forms.gle/xcjhzxNuQsY5Cyqv8 
 
 
Test odešli do 12. 6. 2020 
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6. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 8. do 12. června 

1. – 2. hodina – učebnice strany 114-123 – přečíst si kapitoly z každodenního života Římanů a dědictví 

Římské říše, zápisky nemusí být 

 


