
6.B  Český jazyk – vyučující  Bronislav Šmíd 

Mobil: 608886920   email: smid@zsdolnikounice.cz    

 

Po. 11.5.2020  Učebnice Fraus str. 46 cv. 1- napiš do sešitu se všemi třemi   

                               zájmeny, ale jen do  jedné věty.   
                           Přečti si růžový rámeček na str. 47, kde je zobrazeno  

                               skloňování zájmena  jenž, jež, jež. Zkus místo něho dosadit  

                               zájmeno který.   

                               Učebnice Fraus str. 48 sv. 2 – napiš si do školního sešitu 

St. 13.5.2020 Učebnice Fraus str. 48 – skloňování zájmen můj,tvůj,svůj 

                                růžový rámeček – přečíst.  

                                 Učebnice Fraus str. 49 cv. 1 – napiš na volný list, naskenuj  

                                 nebo nafoť a pošli emailem. 

 

Místo vlastních jmen užijte tvary osobních zájmen 

Vzor: Milanovi a Sylvě řeknu všechno.  Jemu a jí řeknu všechno. 

Pavla a Irenu jsme potkali na náměstí. ……………………………………………………………. 

Musím se k Markovi i k Daně zase podívat.  …………………………………………………….. 

Kamarádím se jak s Filipem, tak s Marcelou.  …………………………………………………… 

Vyptávali se na Káťu i na Vaška.  ……………………………………………………………………… 

Co se Vítkovi u Novotných přihodilo?  ………………………………………………………………   

Čt. 14.5.2020  Učebnice Fraus str. 51 cv. 4a) – vypiš si do sešitu jen  slovní  

                              druhy k příslušným slovům  

                              Učebnice str. 52 – tabulka druhy číslovek (opsat do sešitu) 

 

 



 

 

 

Od uvedených základních číslovek utvořte číslovky: 

                                      řadové                          druhové                           násobné 

dva                       -----------------------------        ----------------------------   ------------------------------           

sedm                   -------------------------        ------------------------  --------------------------   

sto                       -------------------------        ------------------------   -------------------------- 

tisíc                     --------------------------       ------------------------   --------------------------- 

patnáct               -------------------------        -------------------------  ---------------------------  

několik                -------------------------      ---------------------------  --------------------------

-       

 

Pá. 15.5.2020  Učebnice str. 52 cv. 1 – napsat na volný list, naskenuj nebo  

                               nafoť a pošli mi to emailem    

                               Učebnice Fraus str. 54 – skloňování základních číslovek 

                               Přečti si tabulku a pořádně si to zopakuj.   

                               Učebnice str. 54 cv. 1- do sešitu napiš jen ty správné tvary 



6. B 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 11. 5. do 15. 5. 2020 

 

11. 5.  2020 

ROZKLAD ČÍSLA NA SOUČIN PRVOČÍSEL 

 

Nejprve si zopakujeme:  

 PRVOČÍSLO je číslo dělitelné pouze jedničkou a samo sebou.  

 Číslo 1 není prvočíslo!  

 Číslo, které má více, než dva dělitele, nazýváme číslo SLOŽENÉ.  

 Dále je potřeba si zopakovat znaky dělitelnosti. 

Zápis do sešitu: 

Každé složené číslo lze rozložit na součin prvočísel!  

Např.: 6 =  2 ∙  3  

 8 =  2 ∙  2 ∙  2  

 9 =  3 ∙  3  

 12 = 2 ∙ 2 ∙ 3 

 

Jak rozložit dané číslo 120 na součin prvočísel?  

1. způsob : 120 = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5   

         2 ∙ 60   Podtržená čísla jsou prvočísla, 

            2 ∙ 30   kterými postupně dělíme číslo 120. 

                2 ∙ 15  Jejich součin zapíšeme za = 

                    3 ∙ 5  

 



2. způsob:    120 = 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5   

                    12 ∙  10  číslo 120 rozložíme na libovolný součin 

                  3 ∙ 4  2 ∙ 5 

                    2 ∙ 2 

 

 

12. 5. 2020 

3. způsob        120      2 

         60       2 

    30      2 

    15      3 

                 5       5 

                 1 

 

 

ÚKOL:  

Libovolným způsobem rozlož daná čísla na součin prvočísel:  

a) 36  

b) 154  

c) 64  

d) 109 

 

Řešení:  

a) 36 = 2 . 2 . 3 . 3  

b) 154 = 2 . 7 . 11  

c) 64 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2  

d) 109 = nelze rozložit, je to prvočíslo! 

Do levého sloupce 
píšeme podíl.            

Do pravého sloupce píšeme 
dělitele daného čísla, které je 
prvočíslem. Levý sloupec musí 
končit 1. 

V pravém sloupci si přečteme řešení: 
120 =  2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 



13. 5. 2020 

Doporučuji podívat se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=__qs16J7hO8 

 

Příklady napiš do sešitu: 

Daná čísla rozlož na součin prvočísel: 

18 = ______________________________________ 

24 = ______________________________________ 

42 = ______________________________________ 

60 = ______________________________________ 

72 = ______________________________________ 

 

14. 5. 2020 

Vypracuj pracovní list: 

https://matematika411.webnode.cz/_files/200000006-

de459de45b/Rozklad%20na%20sou%C4%8Din-3.pdf 

 

 

 



6.B 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 11.5. do 15.5. 

 

Pondělí 11.5. 

1. Vyplň a odešli (právě dnes) tento Unit 5 test:  https://forms.gle/NaatPTwG84RXoyAL9  

Úterý 12.5. 

1. Z Quizletu si přepiš do slovníku slovíčka z 6. lekce (Entertainment - výslovnost najdeš 

v pracovním sešitě na stranách 84 – 85, také si ji zapiš do slovníku) 

2. NOVÁ GRAMATIKA: naučíme se, jak vyjádřit budoucnost, naše plány do budoucna: 

Kladný tvar: 

Použijeme k tomu tuto celou vazbu: BE GOING TO + INFINITIV (I am going to buy a new CD 

tomorrow. – Zítra si koupím nové cédéčko. You are going to buy a new CD tomorrow. – Ty si zítra 

koupíš nové cédéčko.) – všechny tvary sleduj v PS na straně 77 v tabulce. 

Záporný tvar: 

Opět použijeme celou vazbu BE GOING TO + INFINITIV, ale pozor, mezi  be a going to vložíme 

záporku NOT (I am NOT going to buy a new CD tomorrow. – Zítra si NEkoupím nové cédéčko.) – 

všechny tvary sleduj v PS na straně 78 v tabulce. 

Otázka: 

Otázka bude začínat slovesem BE (samozřejmě jej dáš do správného tvaru podle osoby a čísla) a 

zase tam musí být celá vazba GOING TO + INFINITIV, tedy Are you going to buy a new CD 

tomorrow? Koupíš si zítra nové cédéčko? Is she going to buy a new CD tomorrow? Koupí si ona 

zítra nové cédéčko? – všechny tvary sleduj v PS na straně 78 v tabulce uprostřed. 

 

3. Uč.s. 68/3 čti nahlas a překládej si ústně, sleduj vazbu going to + infinitiv (lehce si ji 

podtrhávej tužkou) 

 

Středa 13.5. 

1. PS s. 54/1, 3 

2. PS.s. 55/4 (doplň do vět going to + infinitiv slovesa v závorce), 5 (přečti si Paulův diář, jeho 

plány na celý týden, vytvoř otázky a napiš odpovědi) 

Čtvrtek 14.5. 

1. PS s. 62/1, 2, 3 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/NaatPTwG84RXoyAL9


6. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 11. do 15. května 

1. hodina – přečíst stranu 106 v učebnici, podívat se na video k tématu:  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-velky-pozar-rima-19-cervenec-

152332 

2. hodina – přečíst stranu 107 v učebnici, podívat se na video k tématu: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l-153072 

Napsat nadpis: Počátky císařství, zápis – strana 107 dole – rámeček: 

 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-velky-pozar-rima-19-cervenec-152332
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacal-velky-pozar-rima-19-cervenec-152332
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l-153072


 

Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 11.-15. Května 2020 

 

Nejprve vás chci pochválit. Posíláte mi fotky s pokusy, které provádíte. Moc se mi líbí vaše nápaditost. 

Snad se u toho i trochu pobavíte. Tento týden pokus žádný nebude, ale příští týden se máte na co 

těšit. 

Tento týden si zkusíme vysvětlit novou veličinu. A je to hustota. Pozorně si přečti, co jsem ti o ní 

napsala. Do sešitu si napiš zápis, ten najdeš u konce výkladu. V úplném závěru si vyzkoušíš, zda tomu 

alespoň trochu rozumíš. Tabulku si přemaluj nebo nalep do sešitu a vyplň chybějící hodnoty. 

 

HUSTOTA 

„Co je těžší?“

Proč mnoho lidí odpoví chybně?

1 kg železa

1 kg polystyrénu

1 kg pěnového polystyrénu má mnohem větší objem než 1kg železného závaží

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


Při porovnávání, která ze dvou látek je „těžší“ musíme 
porovnávat hmotnosti stejných objemů obou látek, např. 

krychliček o objemu 1 cm3

1 cm3 1 cm31 cm31 cm3

2,7 g 11,3 g8,9 g7,8 g

hliník železo měď olovo

Ve fyzice říkáme, že různé látky mají různou hustotu.

 

• hustota je fyzikální veličina, která udává, jakou
hmotnost má určitý objem zkoumaného
tělesa

• hustota je vlastností látky, která tvoří těleso

Značka hustoty:

 (ró)

 

 

 

 



• základní jednotka:

kilogram na metr krychlový – kg/m3

• vedlejší jednotka:

gram na centimetr krychlový – g/cm3

 

 

Co znamená, že látka má hustotu 1         ?
3cm

g

Těleso o objemu 1 cm3 má hmotnost 1 g

Mezi jednotkami platí:

1m3 = 1 000 000 cm3 1kg = 1 000 g

333
001,0

1000000

1000
1

cm

g

cm

g

m

kg


33
10001

m

kg

cm

g


 



PLATÍ:

ρ = 2,7            = 2 700 3cm

g
3m

kg

ρ = 998            = 0,9983m

kg
3cm

g

Hliník – látka pevná

Voda – látka kapalná

 

 

ZÁPIS DO SEŠIT 

Hustota

• Fyzikální veličina

• Značí se řeckým písmenem ró – ρ

• Základní jednotky         ,        

• Různé látky mají různou hustotu, jsou vyrobeny z jiné látky.

• Hustota hliníku ρ = 2,7 , znamená to, že 1cm3 hliníku váží 2,7 g.

• Hustota vody ρ = 998        , znamená to, že 1 m3 vody váží 998 kg.

3cm

g

3cm

g
3m

kg

1 cm3

2,7 g

3m

kg

1 m3

998 kg

Pamatuj:

33
10001

m

kg

cm

g


33
001,01

cm

g

m

kg


 

 



ÚKOL: Najdi v tabulkách nebo na počítači hustotu látek nebo látku a urči jejich 
hmotnost při objemu 1m3 vysvětlení v prvním řádku tabulky.

Látka Hustota
[g/cm3 ]

Hmotnost 
[kg]

Objem
[m3]

Hustota
[kg/m3]

Voda 0,998 998 1 998

Nikl 1

2,7 1

Vzduch 1

850 1

líh 1

1 19 300

 



6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 11. 5. – 15. 5. 2020 
 
12. 5. – téma: Lišejníky 

 POZOR!  
Projdi si stopkovýtrusné a vřeckovýtrusné houby spolu s kvasinkami a udělej si nejpozději 
do 15. 5. test na tomto odkaze: 

 
https://forms.gle/dTZZgakEhF6CffcX6 
 

 uč. str. 110 – 111– přečíst 

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

 
 

https://forms.gle/dTZZgakEhF6CffcX6


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



15. 5. – téma: Mechorosty 

 uč. str. 81 – 84 – přečíst 

 podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc 

 Do sešitu si opiš zápis a překresli si z učebnice str. 81 stavbu mechové rostlinky.  
 

 

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

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


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 11. 5. do 15. 5. 2020  
 
Test na ověření znalostí – Afrika, mapa, obyvatelstvo, hospodářství. 
 
POZORNĚ čti zadání, často se objevují chyby z nepozornosti (je – není, patří – nepatří). 
Na pomoc si vezmi atlas, učebnici, sešit. 
 
https://forms.gle/gjeUiyLrX6WMc1cr7 
 
Test vypracuj do 15. 5. 2020. Pokud máš nějaký technický problém, který ti neumožní 
test vypracovat, napiš. 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Oblasti Afriky 
 
1. Severní Afrika 
Egypt 
Libye 
Tunisko 
Alžírsko 
Maroko  
Ke každému státu doplň hlavní město. 
Nejvíce osídlené je pobřeží Středozemního moře a delta Nilu. 
Žijí zde převážně Arabové. 
Důležitá je těžba ropy a rozvoj cestovního ruchu. Turisté nevíce navštěvují 
mořské pobřeží a památky. Nejznámější památkou jsou pyramidy v Egyptě. 
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=36 
 
 
2. Sahel 
Pásmo podél jižního okraje Sahary bývá postihováno katastrofálním suchem. 
Sahelské státy patří k nejchudším zemím světa. Hlavní problémy – nedostatek 
potravin a vody, vysoká negramotnost, nemoci. 
Do oblasti míří humanitární pomoc z mnoha zemí. 
Úkol – zapiš do sešitu státy oblasti sahelu a jejich hlavní města. 
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=37 
 
 
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 
 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/gjeUiyLrX6WMc1cr7
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=36
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=37
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis

