
6. B  Český jazyk - vyučující   Bronislav Šmíd,   

                               email: smid@zsdolnikounice.cz   

                                   bronek.smid@gmail.com    

                        Mobil: 608886920 

St. 18.3.2020   čítanka Fraus str. 16 – 17, přečíst  „Noc na Karlštejně“  

                         úkol: Kde leží hrad Karlštejn, proč byl postaven, co se na   

                         něm ukrývalo v dalších časech,     

                         na str. 17, přečíst  píseň „Do věží“ – odpovědět na otázky  

                         1 a 2 pod textem. Zkus tuto píseň zrepovat a nahrát se.      

Čt. 19.3.2020:  učebnice Fraus str. 14, cv. 5 – doplňování  -i/-í, -y/-ý 

                         učebnice Fraus str. 18, cv. 2- napsat do sešitu 

                         učebnice Fraus str. 20, cv. 2 – podtrhnout obyčejnou  

                         tužkou   

Pá. 20.3.2020:  učebnice Fraus str. 20, cv. 3 – ml. kategorie ve  

                         správném tvaru (pád, rod, číslo, vzor). 

                         udělat přílohu – tabulka, doplnit správné tvary podle  

                         zadání     

 

Út. 24.3.2020   učebnice str. 20, cv. 3 – u podst. jmen určit ml. kategorie 

                         a dát je do správného tvaru  (do školního sešitu).     
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MATEMATIKA 
 
Alexandra Samlíková, samlikova@zsdolnikounice.cz 
 
od 18. 3. do 24. 3. 2020 
 
Učebnice str. 16 – 21 
 
18. 3. 2020  středa  PS str. 10/ cv. 1, 2, 3, 4 

19. 3. 2020  čtvrtek  PS str. 10/ cv. 5, 6, 7 

    PS str. 11/ cv. 8, 9 a, b; 11, 12 

23. 3. 2020  pondělí  PS str. 11/ cv. 13, 15 

    PS str. 12/ cv. 16, 17, 18, 19 

24. 3. 2020  úterý   PS str. 12/ cv. 21, 22, 23, 24 



ANGLIČTINA 

Od 18. 3. do 24.3. 

 

Středa 18.3. 

1. Uč. s. 57/ 6 (do sešitu) 

2. PS s. 44/1,2 

3. Nauč se slovíčka z 5.lekce 

Čtvrtek 19.3. 

1. Uč. s. 57/7 (do sešitu) 

2. Nauč se slovíčka z 5. lekce 

Pondělí 23.3. 

1. PS s. 44/3 

Úterý 24.3. 

1. Nauč se slovíčka z 5. lekce (dle slovníku, Quizletu) 

2. Procvičuj novou gramatiku (otázky s HOW) na Project online 

 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24.3.  

 

Čt-19.3.2020 

Teplota a teplotní stupnice uč. Str. 57-58- pročíst a zapsat zápis( dva poslední modré rámečky) 

 

Út  24.3.2020 

Vypracovat do sešitu uč str. 58/1,2,3 

Pracovní list vytisknout a doplnit. Pokud nemáte možnost tisknout, vypracovat do sešitu. 
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Dějepis – 18. března – 24. března 

Středa 18. března – strana 75 – 77 – výpisky do sešitu z jednotlivých kapitol 

Pátek 23. března – strana 78 – 80 – vybrat si jednu kapitolu, zpracovat formou referátu, poslat na 

mail bublak@zsdolnikounice.cz nejpozději 25. března 



6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 18. – 24. 3. 2020 

 

20. 3. – téma: Dvoukřídlí 

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

 uč. str. 63 a 64 – přečíst 
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24. 3. – téma: Blechy a chrostíci 

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

 uč. str.  65 – přečíst si blechy 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3 do 24. 3.  

Zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit)  

 

Tichý oceán (Pacifik) 

Největší oceán naší planety  

Mariánský příkop – nejhlubší místo na Zemi (10 994 m pod mořem) 

Pobřeží na západě a východě se výrazně liší 

 Západ (Amerika) – málo členité, břehy prudce spadají do 

hlubin, šelf je úzký nebo žádný 

 Východ (Asie) – bohatě členité, od oceánu je oddělují 

poloostrovy a oblouky ostrovů, šelf je rozsáhlý 

Mořské dno tvoří: 

- oceánské příkopy (leží na rozhraní litosférických desek => sopečná 

činnost, zemětřesení, vznik tsunami) 

-oceánské hřbety  

- oceánské pánve – zaujímají obrovskou rozlohu  

Významný je rybolov a lodní doprava. 

 

 

 

 

 

Úkol: najdi na mapě a zapiš do sešitu (číslo udává počet, kolik jich máš 

napsat) 

- okrajová moře (7) 

- ostrovy a souostroví (7) 

- zálivy (1) 

- poloostrovy (4) 
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