
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!) 
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MATEMATIKA 
 
Alexandra Samlíková, samlikova@zsdolnikounice.cz 
 
od 1. 4. do 1. 4. 2020 
 
1. 4. 2020  středa  Znovu procvičit všechny znaky dělitelnosti 

PS str. 18/ cv. 14, 15 

2. 4. 2020  čtvrtek  PS str. 18/ cv. 16, 17, 18    

6. 4. 2020  pondělí  PS str. 18/ cv. 20; str. 19/, 23, 28;  str. 20/ cv. 29 

7. 4. 2020  úterý   PS str. 20/ cv. 35;  str. 21/43;  str. 22/cv. 49 

 

 

PRACOVNÍ LIST 

1. Doplňte slovo dělitelem, nebo násobkem tak, aby věty byly pravdivé: 

     a) Číslo 45 je ___________________________ čísla 5. 

     b) Číslo 6 je ____________________________ čísla 36. 

2. Součinem čísel 8 a 9 je __________________________. 

3. Součtem čísel 12 a 7 je _________________________. 

4. Součin násobků čísla 3 menších než 15 je: ________________. 

 



ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 1. 4. do 7.4. 

 

Středa 1.4. 

1. Unit 4 test najdeš zde   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUDfTuLeLqaER_C-

trQotgRo7Gi84xe2yuZwf3B4sQkYq5gg/viewform?usp=sf_link    vyplň test a odešli mi zpět 

(oznámkuji) 

Čtvrtek 2.4. 

1. Unit 5 uč se slovíčka 

Pondělí 6.4. 

1. Unit 5 – testík ze slovíček najdeš zde 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfiMsige6QLZgfpqcPVQiBiDBCV06xgmw36JM7i

oF3X2fSOw/viewform?usp=sf_link   vyplň a odešli (oznámkuji) 

Úterý 7.4. 

1. Vyfoť slovíčka z 5. lekce, která sis přepsal/a do slovníku a pošli mi nafocené do mého e-mailu 

(oznámkuji) 
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 7. dubna 
 

1. hodina: vyplnit test - https://forms.gle/AuwumZfZxsTz7HGf9 
2. hodina: Přečíst kapitoly na straně 90 a 91, nadpis do sešitu – doba královská – zápis – 

strana 91 – rámeček dole 
 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová  

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období: 1.4.-7.4.2020 

 

Posílám pracovní list je to písemka, kterou bychom psali kdybychom chodili normálně do školy. 

Prosím o vyplnění poslání na můj email.  

Připomínám, že jste minulý týden měli vypracovat projekt na zjištění průměrné denní teploty. Mnozí 

z vás jste mi ještě projekt neposlali, učiňte tak do pátku 3.4. Připomínám, že budu přihlížet při 

známkování na konci roku k aktivitě a zda jste plnili úkoly, které jsem vám zadala.  

 



 



 

 

 



6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 1. – 7. 4. 2020 

 

3. 4. – téma: Ostnokožci 

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

• uč. str. 70 – přečíst 
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7. 4. – téma: Botanika a význam rostlin, fotosyntéza a dýchání 

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

• uč. str. 73 – 76 – přečíst 

Botanika a význam rostlin:  

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Fotosyntéza a dýchání: 

 

 



 

 



 

 



 
 

Děkuji za vyplnění a odeslání první verze testu na ověření Vašich znalostí. Všichni, kteří test 

z minulého zadání vyplnili nebo ještě do termínu vyplní, mají malou jedničku za aktivitu.  

V současné situaci budu tuto formu testu, včetně následného zobrazení Vašich výsledků, 

používat pro klasifikaci a ověření Vašich nabytých znalostí z domácího studia.   

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail: 

kiszova@zsdolnikounice.cz 

Začalo nám jaro, tak ať se Vám při učení Přírodopisu daří.  

 

 

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 4  

do 7. 4. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

Polární oblasti 

Oblasti za polárními kruhy, typické je chladné podnebí, polární dny a noci. 

Arktida – severní polární oblast 

Tvoří ji převážně zamrzlý Severní ledový oceán, ostrovy v něm a nejsevernější 

výběžky Evropy, Asie a Severní Ameriky.  

Na severním pólu stanul jako první v roce 1909 Američan R. E. Peary. 

V okrajových oblastech žijí lední medvědi, tuleni, mroži, polární lišky, … 

Lidské osídlení je velmi malé. 

Antarktida – jižní polární oblast 

Antarktida je pevnina (většinou pokrytá ledovcem), kterou obklopuje  

Jižní oceán. Je jediným trvale neosídleným kontinentem. Lidé jsou  

pouze na polárních vědeckých stanicích. 

Živočichové mohou žít jen při pobřeží, nejznámější jsou tučňáci. 

K jižnímu pólu vyrazily v roce 1911 dvě výpravy, jako první dosáhla pólu 

 výprava vedená Roaldem Amundsenem (výprava vedená Robertem Scottem 

byla na pólu o měsíc později, všichni její členové zahynuli). 

Podívej se na: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec-150777 

 

Nakladatelství Nová škola poskytuje on-line učebnice zdarma -
 https://www.nns.cz/blog/category/novinky/ 

Pokud se zaregistrujete, můžete využívat jejich učebnice (obrázky, videa, …) 

Učebnice Zeměpis 7, 2. díl, strana 56-58 

 

Probrané učivo je vhodné doplnit zhlédnutím prezentací nebo videí, např. na  

http://www.jindrichpolak.wz.cz/  

 

Řešení úloh z pracovního listu pošlu, až odevzdají všichni. 
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