
6.B Český jazyk – vyučující  Bronislav Šmíd   

                                email: smid@zsdolnikounice.cz 

St. 1.4.2020: učebnice Fraus str. 108 – přečíst si horní růžový  

                               rámeček a vypsat si do sešitu co je sloh a nauka o  

                               slohu. Vyzvedni si na poště složenku typu „A“ (růžová) 

                               a podací lístek na doporučený dopis nebo balík. Vyplň obojí.                                       

                               Složenku: adresát ty a odesílatel rodič. Podací lístek:  

                               odesílatel ty a adresát rodič.   

Čt. 2.4.2020: učebnice Fraus str. 23 cv.3 – dle zadání 

                           učebnice Fraus str. 24 cv.4 – doplňte do knihy tužkou  

Určujte vzory podst jm.:  správce, houba, starosta, lázeň, chvála, loď,  uši, 

míč, děti, kníže,  den, kedluben, šaty, hrneček, číslice, pleť, správec, vejce, 

husita, řetěz, znamení, káně, tepláky, umyvadlo, dům, 

učitel, kůzle, pohled, děvče, oko, narozeniny, řemen, dítě, ruka. 

Pá. 3.4.2020  učebnice Fraus str. 25 cv.1 – doplň si tužkou do učebnice, nic  

                                nepřepisuj! 

                                učebnice Fraus str. 25 cv. 2 – stačí zakroužkovat pastelkou  

                                v učebnici. Zlehka! 

                                učebnice Fraus str. 26 cv. 3 – zakroužkuj do učebnice  

                                správnou odpověď. Tužkou! 

Po. 6.4.2020   učebnice Fraus str. 26 cv. 2 – napiš do sešitu celé a dej jen do  

                                 náležitého tvaru. Mluvnické kategorie neurčuj! 

                                 Učebnice Fraus str. 32 – tabulka podle druhů přídavných  

                                 jmen.  Napiš nebo nakresli si ji do školního sešitu. 

 

Vysvětli význam těchto rčení: Je nám trnem v oku. Cítí pevnou půdu pod nohama. 

Nelámej to přes koleno. Vzal nohy na ramena. Všechno jí padá z rukou. Nosil by ji na rukou. 

Nad jeho výkonem přimhouřil oči. Práce jim jde od ruky. Má zlaté ruce. (Není povinné!) 

     

 

mailto:smid@zsdolnikounice.cz


6B_m_sam_13_17_duben_zadani 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

MATEMATIKA 

13. 4.  pondělí Velikonoční pondělí 

14. 4.  úterý  učebnice str. 39 – do sešitu opsat oba zelené rámečky, naučit zpaměti 

15. 4. středa  PS strana 64 – naučit se zpaměti všechna prvočísla do 61 

   (celý první řádek a první čtyři čísla z druhého řádku) 

16. 4.  čtvrtek  PS str. 28 cvičení 1, 2, 3 
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6.B 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 13. 4. do 17.4. 

Úterý 14.4. 

1. PS s. 76 - 77/gramatika 5.2+5.3+5.4+5.5. (tady se naučíme, jak vytvořit v angličtině druhý a 

třetí stupeň přídavného jména)  

Stupňování je jako v češtině: velký – větší – největší; dlouhý – delší – nejdelší atd. 

U druhého stupně v angličtině připojíme na konec přídavného jména – er (pozor na pravopis, 

někde už písmenko –e je, takže tam připojíš jen  -r,  viz pracovní sešit), např. small – smaller (malý 

– menší) 

U třetího stupně v angličtině připojíme před přídavné jméno the a na konec přídavného jména 

připojíme – est , např. small – the smallest (malý – nejmenší) 

 

Pozor na stupňování víceslabičných přídavných jmen – u nich zůstává tvar přídavného jména 

stejný, ale před přídavné jméno připojíš  more (druhý stupeň), nebo the most (třetí stupeň) 

 

2. Projdi si pozorně celou tuto gramatiku a přímo do gramatiky na stranách 76 – 77 si napiš 

překlad všech přídavných jmen, na která narazíš 

 

Středa 15.4. 

1. Uč. S. 58/3 – čti, přelož si a do sešitu vypracuj 3b 

Čtvrtek 16.4. 

1. Napiš do školního sešitu: 

Write the comparative form of the adjectives (napiš druhý stupeň přídavných jmen) 
 

a. dry   ______ 

b. nice   ______ 

c. wet   ______ 

d. large   ______ 

e. expensive  ______ 
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2. Napiš správnou odpověď do školního sešitu: 

Choose the correct answer (vyber správnou odpověď) 

1. What is _____ subject? 

A. ☐ most difficult 

B. ☐ the most difficult 

C. ☐ the difficultest 

2. Lead is _____ metal. 

A. ☐ the heaviest 

B. ☐ heaviest 

C. ☐ the most heaviest 

3. My cat is _____ animal I know. 

A. ☐ the fatest 

B. ☐ the most fat 

C. ☐ the fattest 

4. Where is _____ place in the world? 

A. ☐ the windiest 

B. ☐ the most windy 

C. ☐ windiest 

5. Who is _____ person in your class? 

A. ☐ most friendly 

B. ☐ the friendliest 

C. ☐ the most friendliest 
 

Děkuji za vaše ofocená slovíčka, také za poctivé vyplnění testů. Pracujete skvěle. Budu ráda, když mi 

(e-mailem) napíšete, zda rozumíte mým zadáním, jestli máte s nějakými úkoly problém. Stále platí, že 

pokud jste v koncích, nerozumíte, nevíte, pište mi, vysvětlím. 

 



6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 13. – 17. 4. 2020 

 

14. 4. – téma: Opakování hmyzu s proměnou dokonalou a ostnokožců 

 Zopakuj si hmyz s proměnou dokonalou a ostnokožce. 

 Na tomto odkaze si nejpozději do 17. 4. udělej test. Nezapomeň se v testu podepsat 

a vyplnit e-mailový kontakt, kam ti přijde vyhodnocení testu. Výsledný počet tvých bodů 

nemusí být konečný, testy budu procházet, takže mohu nějaký dodatečný bod přidělit.  

Přeji ti hodně úspěchů.  

 

https://forms.gle/BHLEC5z4g2rmT9Tv7 

 

17. 4. – téma: Sinice 

 Přečti si učebnici na str. 77 

 Projdi si krátkou prezentaci a udělej si z ní zápis do sešitu. 

 Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZDgUrxfKBs 

 

sinice pod mikroskopem:  

https://www.youtube.com/watch?v=m1Li6Q292FU 
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V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

Někteří žáci nevyplnili předchozí test na zopakování nastudovaného učiva. 

Neplnění zadaných úkolů se může odrazit ve výsledné klasifikaci.  

Mgr. Monika Kiszová 

 



Zeměpis 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 13. 4 do 17. 4. 2020  
 
Opakování – polární oblasti 
Posílám nový odkaz na elektronickou učebnici, přes tento odkaz se může přihlásit i ten, kdo není 
zaregistrován. V učebnici strany 56 - 58 a v pracovním sešitu 30 - 33. Pročti si učivo v učebnici a 
v pracovním sešitu udělej úkoly, které zvládneš. Test by měl být na 100%. 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=28 
 
 
Pokud máš nějaký technický problém, napiš. 
 
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika 
Oblévá ji Atlantský a Indický oceán. 
Od Evropy ji odděluje Středozemní moře a Gibraltarský průliv. 
Od Asie ji odděluje Rudé moře a Suezský průplav. 
Orientace na mapě: 
záliv – Guinejský 
poloostrov – Somálský 
ostrov – Madagaskar 
pohoří – Kilimandžáro, Atlas, Etiopská vysočina, Dračí hory 
pouště – Sahara, Kalahari, Namib 
jezera – Ukerewe - Viktoriino jezero, Tanganika, Čadské 
řeky – Nil, Niger, Kongo, Zambezi, Limpopo, Oranje 
 
Vše si najdi a ukaž na mapě (v atlase, v elektronické učebnici, na internetu) 
 
Odkaz na elektronickou učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=30 
 
 
 
Moc se omlouvám, ale jsem zapomněl na zápis Indický oceán, tady je. 
 
Indický oceán 
 
Je třetí největší, má nejvyšší průměrnou teplotu vody. 
 
Nachází se v něm mnoho korálových útesů, např. v Rudém moři 
nebo ostrovy Maledivy - turistika. 
 
Perský záliv je nejvýznamnější světová oblast těžby ropy. 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=31 
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6.A, 6.B, 6.C  Občanská výchova – vyučující Bronislav Šmíd 

                                                 email: smid@zsdolnikounice.cz 

                                                             bronek.smid@gmail.com 

                                                mobil: 608886920    

 

 

T é m a:   Rodina,  její 

potřeby a přání v době 

Koronavirové – COVID 19 

 

Vymysli, napiš, nafoť a vytvoř projektovou 

práci nebo referát klidně formou prezentace 

o důležitosti rodiny a její soudržnosti 

v současné době. 

Pokud nebudeš něčemu rozumět, napiš i na 

soukromý email nebo i zatelefonuj. B. Šmíd. 
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6. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 13. do 17. dubna 

Učebnice na straně 96 – přečíst kapitolu punské války – udělat velmi stručné výpisky – cca 5 

vět, není nutno skenovat a posílat zpět. Na základě dosavadních znalostí z kapitoly starověký 

Řím znát následující pojmy:  

Etruskové 

Romulus, Remus 

Konzulové  

Patricijové, plebejové 

Kartágo 

Punské války 

Hannibal 

 



Fyzika 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 13.-17. Dubna 

 

 V minulých týdnech jsme se věnovali teplotě a jejímu měření. Zadávala jsem vám domácí měření a 

pracovní list. Ještě je vás pár co jste mi to stále neposlali. Učiňte tak do neděle 12. 4. Jinak budu brát 

úkoly z nesplněné.  Z toho důvodu neposílám řešení pracovního listu. 

Objem 

Uč. Str. 51- 53  pročíst a napsat zápis nejprve str. 53 rámeček a potom rámečky na straně 52 dole. 

Do sešitu vypracuj úkol str.53/2  kdo by chtěl může zkusit i úkol číslo 1, ale není povinný. 
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