
6.B  Český jazyk – vyučující  Bronislav Šmíd 

                             email: smid@zsdolnikounice.cz 

St. 15.4.2020:   Učebnice Fraus str. 110  kap. 2. Jednoduché komunikační  

                                    žánry – VZKAZ: patří mezi nejjednodušší sdělení, je to  

                                    krátká zpráva po někom poslaná – učitele rodičům, od  

                                    kamaráda, atd.  VZKAZ: může mít formu písemnou nebo  

                                    mluvenou. Podle toho, komu je vzkaz určen,   

                                    vybíráme stylistické prostředky. 

                                    Nahrej si do telefonu telefonické oznámení požáru,  

                               přivolej záchranou službu, oznam dopravní nehodu  

                               na policii !!! 

Čt. 16.4.2020:  učebnice Fraus str. 33 cv. 5 – tužkou napiš do učebnice 
                                   učebnice Fraus str. 33 cv. 7 -  napiš do školního sešitu 

Pá. 17.4.2020:   Doplňte koncovky u přídavných jmen tvrdých a měkkých! 

                                    tup_ nůž, holub_ vrkání, se ps_m spřežením, kos_m úhlem,  

                                    mil_m dopisem, draz_ přátelé, včel_ vosk, v minul_ch  

                                    měsících, napínav_ m_ příběhy, koz_m sýrům, bděl_  

                                    policisté,  čil_ ruch, drz_ kluk, ryz_ zlato, bezles_m_  

                                    krajinami, vos_ bodnutí, zvědav_m_ otázkami, pardál_  

                                    mláďata, červiv_m jablkem, smrkov_m houštím, lv_m  

                                    řevem, skoup_ člověk, sup- hnízdo, žiraf_ samci, trufal_  

                                    pohled, sobol_ kožešina, lev_ obránci, opravdov_ hrdinové,  

                                    s bos_m_ dětmi, ciz_m_ penězi,   

Za odpadlé Po 13.4.2020:Učebnice Fraus str. 42 cv. 1 – doplň do   

(Není povinné)!                               učebnice tužkou.Přečti si v učebnici Fraus na   

                                                           str. 36  růžový  rámeček –  stupňování  

                                                           přídavných jmen.  

                                    Utvoř chybějící stupně a tvary přídavných jmen !!!                 

                                (známý, delší, největší, zlý, lepší, tichý, nejtenčí). Do sešitu. 

                                Opakuj si podst. jm. a příd. jm. na www.onlinecviceni.cz  

                                    (český jazyk, 6.ročník-je tam i soutěž)    

mailto:smid@zsdolnikounice.cz
http://www.onlinecviceni.cz/


Omlouvám se všem žákům i rodičům, že jsem omylem minulý týden poslal 

zadání  z předchozího týdne. Stalo se, že jsem se překlikl na řádku a 

nezkontroloval jsem si to správné zadání.  Máte na mě email i telefon, a tak 

budu rád, když mi napíšete nebo zavoláte, pokud je nějaký problém. Dnes Vám 

tedy posílám zadání na tento týden a zároveň i řešení , abyste si to mohli 

zároveň opravit.  Posílám i zadání na další týden, ale budu shovívavý v tom, 

abyste to vše zvládli. Bronislav Šmíd.     



6.B  Český jazyk – vyučující Bronislav Šmíd 

                                email: smid@zsdolnikounice.cz    

Po. 21.4.2020 Skloňování přídavných jmen-učebnice Fraus  

                          str. 38 - 40 

                         A) přídavná jména tvrdá – vzor mladý (mužský  

                                                                         rod, ženský rod,  

                                                                         střední rod   

                         B) přídavná jména měkká – vzor jarní (r.m., r.ž,  

                                                                           r.stř.)   

                         C) přídavná jména přivlastňovací – vzory otcův  

                                                                                        a matčin   

Tabulku v učebnici Fraus na str. 40 k přivlastňovacím př. jm. si 

pořádně přečíst a vyskloňovat (s učebnicí a potom i bez učebnice)   

 

St. 23.4.2020  Čítanka Fraus str. 160 – Poznáme rizika nových  

                              technologií? Přečíst úryvek: Bude možné  

                              předurčovat naše myšlení a chování? Aldous Huxley:  

                              „Konec civilizace“ Zkus si představit, že se ocitneš  

                              v roce 2500. Jak si svět v tomto roce představuješ?  

                              Popiš to do čtenářského deníku nebo do literárního  

                              sešitu. Zkus odpovědět na otázku 5 na str. 161.  

                              Přečti si na liště na str. 161: „Největší hrozby pro  

                              lidskou civilizaci“ – Nick Bostrom (filozof) + zamysli  

                              se na odstavcích: „Hledání souvislostí“ str. 161.  

                              Neprožíváme dnes podobnou situaci? 

Čt. 23.4.2020  Učebnice Fraus str. 39 cv. 1 – tvořit správné tvary 

                             Učebnice Fraus str. 39 cv. 3 – doplnit do učebnice  

                             tužkou 



                                                   

                          Doplňte přísloví a přirovnání:  

                             Na hrub_ p_tel hrubá záplata. Ve zdravém těle  

                             zdrav_ duch. Můj malý bratr je hrav_ jako kotě. Psi za  

                             plotem byl_ vztekl_ jako čert.  

Pá. 24.4.2020 Učebnice Fraus str. 40 cv. 5 – vyber a utvoř správná 

                             spojení na papír (nafoť a pošli mi to emailem)  
                          Učebnice Fraus str. 40 cv. 6 – napiš do školního  

                             sešitu.   

Doplňte –nn, nebo –n,:   

 ply__á angličtina, ce__ý dar, souhr__ý výklad, celode__í služba, 

proutě__ý koš, ra__í vstávání, trest__ý čin, skleně__á miska, 

dřevě__ý schod, úči__á pomoc, jele__í parohy, hlině__ý džbánek, 

sezo__í slevy, drátě__á košile, olově__á kulička, neúči__á obrana, 

byli__ý čaj, ra__í ptáče            

 



6b_m_sam_20_24_duben_zadani 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

MATEMATIKA 

20. – 24. 4.  Prvočísla a čísla složená 

 

20. 4. Zkontroluj si, jestli máš v sešitu napsanou definici prvočísla a nauč se ji: 

   Prvočíslo je číslo, které má právě dva dělitele, jedničku a samo sebe. 

   Dál si zopakuj zpaměti prvočísla od 2 do 61. 

 

21. 4. Zkontroluj, jestli máš v sešitu napsanou definici složeného čísla a nauč se ji: 

Složené číslo je přirozené číslo, které má alespoň 3 různé dělitele (tzn. alespoň 
jednoho dalšího dělitele kromě jedničky a sebe sama). Každé složené číslo lze 
napsat jako součin dvou menších čísel.  

 Číslo 1 není ani prvočíslo ani číslo složené, protože má jediného dělitele, samo sebe. 
 Číslo 7 je prvočíslo, neboť má pouze dva dělitele, jedničku a samo sebe - sedmičku. 
 Číslo 21 je číslo složené, neboť má čtyři dělitele: jedničku, trojku, sedmičku a samo 

sebe - 21. Lze jej napsat jako součin dvou menších čísel: 21 = 3 · 7. 

Každé přirozené číslo větší než jedna je buď prvočíslem, nebo číslem složeným.  

Každé složené číslo lze zapsat jako součin prvočísel. 

 

22. 4.  PS str. 28/8;   29/9 

23. 4. PS str. 29/10 

 Vypracuj pracovní list a odešli ho nejpozději 23. 4. do 12:00 hodin. 

 

 

 

 

mailto:samlikova@zsdolnikounice.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99irozen%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blitel_(d%C4%9Blitelnost)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Din
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvo%C4%8D%C3%ADslo


MATEMATIKA 

PRACOVNÍ LIST 

Proč není jednička prvočíslo? ___________________________________________________________________ 

Kolik existuje sudých prvočísel?_________________________________________________________________ 

Napiš nejmenší prvočíslo. _______________________________________________________________________ 

Číslo, které má víc než dva dělitele, se nazývá ________________________________________________. 

Zakroužkuj všechna prvočísla:   1;  2;  4;  15;  27;  39;  41;  51;  59 

 

    

  

 



6.B 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 20. 4. do 24.4. 

 

Pondělí 20.4. 

1. Uč. s. 59/5 (do sešitu – napiš druhý stupeň přídavných jmen) 

Úterý 21.4. 

1. PS s. 46/1, 2 

Středa 22.4. 

1. PS s. 46/3 (zakroužkuj správné slovo) 

Čtvrtek 23.4. 

1. PS s. 47/ 4 (poslouchej popis lidí a pod obrázek napiš jejich jména) 

 

 

Pracujete skvěle a stále platí, že pokud jste v koncích, nerozumíte, nevíte, pište mi, vysvětlím. 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz


6. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 20. do 24. dubna 

 

1. hodina – opakovací test - https://forms.gle/TmYyFAm5datEhUnm6 

2. hodina – nadpis – Spartakovo povstání – z učebnice ze strany 102 vypsat informace do 

sešitu tak, abys na základě těchto informací objasnil, kdo to byl Spartakus a kdo to 

byli gladiátoři (o nich na straně 101) 

https://forms.gle/TmYyFAm5datEhUnm6


6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 20.-24.dubna 

1. hodina 

Procvičíme převody jednotek objemu, přikládám pomocnou tabulku. 

Protože se objem objevuje v jednotkách krychlových i v litrech platí, že 1 litr má 

stejný objem jako 1dm3 a také 1 ml má stejný objem jako 1 cm3 to nám 

v obrázku ukazuje ta červená šipka 

Např. 2m3= 2 000 dm3 pohybuji se pouze po zelených šipách 

 5,8hl = 580 l opět se pouze po modrých šipkách 

POZOR!!!! 

3,8 m3 = 3 800 l  nejprve se dostanu k jednotce, u které je šipka to je dm3 a pak 

přejdu přes šipku (ta znamená vlastně =) dolů na litry pro upřesnění 3,8 m3 = 

3 800 dm3 =3 800 l   

 

 

 

 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://www.zskunratice.cz/files/editor/787/images/objem_prevody.png&imgrefurl=https://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety-skolni-vzdelavaci-program/fyzika/fyzika-6-rocnik/fyzika-6-rocnik-2019-20/objem-a-jeho-mereni.6974&tbnid=JkDfcjJXuIVy4M&vet=10CBAQxiAoAmoXChMIoM2In-nq6AIVAAAAAB0AAAAAEAc..i&docid=dzmnRQu0qDNy-M&w=864&h=509&itg=1&q=p%C5%99evodn%C3%AD tabulka objemu&hl=cs&ved=0CBAQxiAoAmoXChMIoM2In-nq6AIVAAAAAB0AAAAAEAc


Tak a teď zkus sám: 

320m3=    cm3    630 dl =   l 

0,000 5dm3=   m3    9,5cl=   ml 

125mm3=   cm3    0,0025 hl=   dl 

520dm3=  l    8 300 000 ml =   m3 

0,006hl=  cm3    250 cm3=    cl 

0,08 dl =  mm3     0,05 dm3 =    dl 

 

2. hodina 

Měření objemu kapalných a sypkých látek 

Pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=sddNUHcWzqU 

V něm je moc hezky ukázané jak správně měřit objem 

Zápis do sešitu: 

Měření objemu kapalných a sypkých látek 

Objem měříme u kapalných a sypkých látek odměrnými nádobami nebo 

odměrnými válci. 

Před měřením kapalin zjistíme údaje o odměrném válci: 

1. V jakých jednotkách je stupnice 

2. Jaké hodnotě odpovídá 1 dílek 

3. Odchylku měření (polovina nejmenšího dílku) 

4. Rozsah stupnice (jaký nejmenší a největší objem můžeme měřit) 

Při měření odměrným válcem musíme dodržovat několik zásad: 

 Válec musí stát na vodorovné podložce 

 Při pohledu na stupnici musíme mít oko v rovině hladiny 

 Hladina kapaliny je u stěny odměrného válce zakřivená, proto musíme 

číst údaj na stupnici podle rovné části hladiny 

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


6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 20. – 24. 4. 2020 

 

21. 4. – téma: Řasy 

 uč. str. 78 až 80 – přečíst 

 Pusť si video:  
https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



24. 4. – téma: Houby – charakteristika, stopkovýtrusné houby 

 uč. str. 102 a 103 – přečíst 

 Projdi si prezentaci a udělej si z ní zápis do sešitu (součástí zápisu jsou i nákresy).   
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obrať na můj e-mail.  

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 20. 4 do 24. 4. 2020  
 
Dobrý den, tentokrát na ověření znalostí vyzkoušíme test – Polární oblasti, Afrika 
 
https://forms.gle/RLZDew9jnwUdnazi6 
 
Test vypracuj do 24. 4. 2020. Pokud máš nějaký technický problém, který ti neumožní 
test vypracovat, napiš. 
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika – podnebí, přírodní krajiny 
 
Většina světadílu leží v tropickém pásu, velké rozdíly jsou v množství srážek. 
Rozlišuje se podnebí – tropické vlhké 
   tropické střídavě vlhké 
   tropické suché 
   subtropické 
 
Typické přírodní krajiny – tropické deštné lesy 
   savany 
   pouště a polopouště 
   stálezelené lesy a křoviny 
 
V elektronické učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=31 
 
 
přečíst strana 62, 64 a 65, prohlédnout obrázky, videa, … 
 
 
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 
 

https://forms.gle/RLZDew9jnwUdnazi6
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=31
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis

