
6.B  Český jazyk  - vyučující  -  Bronislav Šmíd 

Období 25.5 – 29.5.2020  email: smid@zsdolnikounice.cz 

 

Po. 25.5.2020  Učebnice Fraus str. 57 cv. 4 – napiš si do sešitu 

                                   Učebnice Fraus str. 57 cv. 6a) – napiš si do sešitu 

 

St. 27.5.2020   Čítanka Fraus str. 76  -„ Setkání s husity“ – přečti si příběh a 

                                   zkus odpovědět na otázky ze strany 77 (otázky č. 1, 2,7,). 

                                    

Čt. 28.5.2020  Učebnice SPN str. 107 – tabulka slovesný způsob – přečti si ji 

                                 Učebnice SPN str. 108 cv. 2 – napiš si krátké věty do sešitu 

                                 v jednotlivých slovesných způsobech. 

                                 Podtrhněte slovesa, která nemůžou vyjádřit čas přítomný: 

                                 Slyšet, utíkat, utéct, zavřít, otevírat, poschouchat pospíšit si,  

                                 udělat, umýt, umývat, posolit.     

 

Pá. 29.5.2020 Učebnice SPN str. 108  tabulka – slovesný čas – Napiš si do  

                                 sešitu tvary pro jedntlivé časy a k tomu pod sebe vždy tři  

                                 příklady – první  polovinu tabulky.  

                                 Učebnice SPN str. 110 cv. 6 – napiš si do sešitu ve správných 

                                 tvarech. 

 

Doplň!  Na malém dvorku běhal__ děti a hrál__ si s míčem. Knihy ležel__ na 

nejvyšší polici. K večeři jsme měl__ bramborovou kaši s párkem. Hana a Jana 

čekal__ na nádraží, až přijede babička. Vojáci pochodoval__ po náměstí. Na 

půdě babiččina domu ležel__ staré šaty, které se dívkám velmi líbil__. Slepice a 

kohouti zobal__ zrní. V lese rostl__ vysoké stromy. Prázdniny jsme strávil__ u 

Máchova jezera. Pozoroval__ jsme vlaštovky, ketré si stavěl__ hnízdo přímo 

pod naším oknem. Na louce se pásl__ srnky.  
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6. B 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 25. 5. do 29. 5. 2020 

 V případě nějakých nejasností, mě neváhejte kontaktovat. 

  

NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK 

1. hodina 

Opiš do sešitu a nauč se: 

Nejmenší společný násobek 

Nejmenší společný násobek několika daných čísel je nejmenší kladné celé číslo, které je 
celočíselným násobkem všech daných čísel. 

Značí se  n(x; y) 

 

Určení nejmenšího společného násobku 

Př.: Určete nejmenší společný násobek čísel 18 a 54. 

1. způsob:  

Násobky čísla 18 jsou: 18; 36; 54; 72; 90; 108; … 

Násobky čísla 54 jsou: 54; 108; 162; … 

Číslo 54 je nejmenší společný násobek čísel 18 a 54. 

Tento způsob je vhodný u menších čísel. 

2. způsob: 

Daná čísla rozložíme na součin prvočísel:  

18 = 2 · 3 · 3 

54 = 2 · 3 · 3 · 3 

Nejmenší společný násobek pak vypočítáme tak, že rozklad jednoho z čísel   

vynásobíme prvočísly, která jsou navíc v rozkladu druhého čísla:  

n(18; 54) = 2 · 3 · 3 · 3 = 54 

Mohlo by ti pomoci video: https://www.youtube.com/watch?v=XK3sl899p24 
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2. hodina 

Příklady:  Pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel určete nejmenší společný    

       násobek čísel: 

a) n(15; 20) 

b) n(14; 21) 

c) n(8; 12; 16) 

d) n(12; 24; 36) 

 

   Zkontroluj: 

a) n(15; 20) = 60 

b)  n(14; 21) = 42 

c)  n(8; 12; 16) = 96 

d) n(12; 24; 36) = 72 

   

3. hodina 

  Procvičuj: 

 Vyřešené příklady z dnešního dne pošli ke kontrole nejpozději 29. 5. do 20:00. 

 Urči nejmenší společný násobek čísel: 

a)  𝑛(2; 3) 

b) 𝑛(6; 9) 

c) 𝑛(8; 12) 

d) 𝑛(18; 24) 

e) 𝑛(32; 48) 

f) 𝑛(12; 9) 

g) 𝑛(8; 36; 27) 

h) 𝑛(18; 36; 81) 

 

4. hodina 

Procvič učivo na těchto stránkách: 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-nejmensi-spolecny-nasobek 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-nejmensi-spolecny-nasobek


6.B 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 25.5. do 29.5. 

Pondělí 25.5. 

1. Do věty doplň přídavné jméno, nebo příslovce (napiš si do sešitu). 

1. Tom can swim fast. 

Tom is a ____________ swimmer. 

2. My mum is a hard worker. 

My mum works ____________. 

3. My brother is a bad tennis player. 

My brother plays tennis ___________. 

2. Doplň do vět tato slova: 
 
fast - horrible - quietly - slowly - suddenly - well  
 

1. My boyfriend can’t dance very _______. He stood on my foot! 

2. This sandwich is ________! I can’t eat it. 

3. ________, my phone rang and woke me up. 

4. The man spoke _______. I couldn’t hear him. 

5. Speak ________, please. My French isn’t very good. 

6. That horse is very _______. It wins a lot of races. 

 

Úterý 26.5. 

3. Doplň do vět, vyber z možností A, nebo B a věty si napiš do sešitu. 

1. My brother can play the piano very _____. 

A. ☐ good 

B. ☐ well 

2. The room was very _____. 
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A. ☐ noisy 

B. ☐ noisily 

3. They talked very _____. 

A. ☐ loud 

B. ☐ loudly 

4. Please be _____ when you climb the mountain. 

A. ☐ careful 

B. ☐ carefully 

5. That crocodile is _____. 

A. ☐ horrible 

B. ☐ horribly 
PS s.57/6 

Středa 27.5. 

1. NOVÁ GRAMATIKA: Have to/Has to 

- V PS na str. 78 – 79 (body 6.6 – 6.9) projdi, přečti, přelož si postupně větičky v tabulkách 

- Dovysvětlení: 

-  have to znamená muset (I have to get up early. – Musím vstávat brzy. She has to get up early. – 

Ona musí vstávat brzy.) 

- Zápor vytvoříme pomocí don´t/doesn´t (I don´t have to get up early. – Nemusím vstávat brzy.) 

- Otázku vytvoříme také pomocí do/does (Does she have to get up eraly? – Musí vstávat brzy? – 

sloveso have to je v tomto případě stále ve stejném tvaru, mění se pouze pomocné do/does!!!) 

2. PS s.58/1, 2, 3 

     PS s. 59/4 (Prohlédni si tabulku a napiš, co musí Howard a Meg udělat) 

 

Čtvrtek 28.5. 

1. PS s. 63/5 

 



6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 25. 5. – 29. 5. 2020 
 
26. 5. – téma: Výtrusné rostliny – kapradiny 

 Učebnice str. 89 a 91 – přečti si. 

 Opiš si zápis do sešitu:  
 

 
 
29. 5. – téma: Výtrusné rostliny – plavuně, přesličky, kapradiny - opakování 

 Pro lepší upevnění učiva se na těchto odkazech podívej na prezentace s výkladem: 
Plavuně, přesličky: 
https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU  
 
Kapradiny: 
https://www.youtube.com/watch?v=6d8wfx0A_HQ 

 

 Zezadu sešitu si zkus odpovědět na otázky na str. 87/2, 3 a na str. 91/1, 2, 4, 5. 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5LOQnxkpYDU


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 5. do 29. 5. 2020  
 

HODNOCENÍ 
V Bakalářích by měli mít všichni zapsané známky získané do 11. 3. 2020. Doplnil jsem hodnocení za duben a 
příští týden doplním hodnocení za květen. Zkontrolujte si prosím, zda známky odpovídají a podívejte se na 
průměr. Pokud něco neodpovídá nebo nemáte průměr podle vašich představ (nevychází vám známka, 
kterou si na vysvědčení přejete), napište, domluvíme se. 
 
Zopakuj si učivo o Africe. Můžeš použít elektronickou učebnici i pracovní sešit. Odkaz na učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=41 
 
Vypracuj test: 
https://forms.gle/hrr2aWiCqZMTzsQAA 
 
POZOR!  
Všichni nemají splněný test, který je v zadání 11. až 15. květen. Tento test a test dnešní jsou součástí 
hodnocení za květen, proto je nutné je odeslat do konce měsíce května. 
Komu se první test nepovedl, může si udělat opravu. 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 
Austrálie 
Je nejmenší světadíl, leží na jižní polokouli, prochází jí obratník Kozoroha. 
Austrálii oblévá Indický a Tichý oceán, jehož součástí je Korálové moře. 
Orientace na mapě: 
zálivy – Velký australský, Carpentarský 
poloostrov – Yorský 
ostrov – Tasmánie 
pohoří – Velké předělové, Australské Alpy 
pouště – Velká písečná, Velká Viktoriina, Simpsonova  
jezero – Eyrovo 
řeka – Murray (přítok Darling) 
 
 
Všechno si najdi a ukaž na mapě, můžeš použít elektronickou učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=22 
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6. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 25. do 29. května 

1. hodina – vyplnit test (do 28. května): https://forms.gle/f4oxb5kvgP31aSvu8 

 

2. hodina – přečíst učebnici strana 110 – 112, opsat rámeček – strana 112: 

 

 

 

https://forms.gle/f4oxb5kvgP31aSvu8


Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-29. května 

Možnost videokonference středa  27. 5. 2020 6A- v 9 hod., 6B- v 10 hod., 6C-v 

11 hodin 

Během videokonference bude vysvětleno učivo na daný týden. Pak si žáci zapíší 

zápis do sešitu a popřípadě vypracují zadané další úkoly. Je dobré, aby měli žáci 

nachystaný sešit, učebnice a psací potřeby. 

Přihlášení: 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZs

eWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

Minulý týden jsme se učili počítat hustotu. Jistě už všichni víte, že hustotu 

vypočítáme jako podíl hmotnosti a objemu. Dnes si zkusíme vysvětlit, jak 

vypočítáme hmotnost. 

Nejprve si pust video, kde je vysvětleno jak se hmotnost počítá. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZohEP-01JyA&t=320s 

Jistě jsi zjistil, že hmotnost vypočítáme jako součin hustoty a objemu 

m = ρ . V 

Opět si musíme dávat pozor na jednotky.  

Pozorně si pročti zápis a opiš si ho do sešitu. Opiš si i dva řešené příklady. 
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Na konci je zasání tří příkladů, které si propočítáme společně na 

videokonferenci. 

Výpočet hmotnosti tělesa

Hmotnost tělesa lze určit nejen vážením, ale 

také výpočtem, známe-li objem tělesa a hustotu 

látky, ze které těleso je. 

Vzorec pro výpočet hmotnosti je:

m = ρ ∙ Vhmotnost

tělesa

hustota látky, ze které těleso je

objem tělesa

(↓ Tohle si do sešitu nepiš↓↓↓)  

Jak je to při výpočtu s jednotkami?

• chceme-li, aby hmotnost vyšla v kg, je třeba 
hustotu dosadit v jednotce kg/m3 a objem v 
jednotce m3

• chceme-li, aby hmotnost vyšla v g, je třeba 
hustotu dosadit v jednotce g/cm3 a objem v 
jednotce cm3

• jsou-li jednotky v zadání zkombinované jiným 
způsobem, je potřeba je převést tak, aby byl 
splněn jeden z předchozích bodů 

 



Př.1: Objem vody v sudu je 200 l. Urči hmotnost 

vody. 

a)Zapiš hodnoty zadaných veličin pomocí jejich značek.

V = 200 l = 200 dm3 = 0,2 m3

ρ = 1 000 kg/m3

m = ? (kg)

b)Zapiš vztah pro výpočet hmotnosti vody v sudu.

m = ρ ∙ V

c)Dosaď hodnoty ze zadání do vzorce, proveď číselný výpočet, nezapomeň 

na jednotku za výsledkem.

m = 1 000 ∙ 0,2

m = 200 kg Hmotnost vody je 200 kg

 

 

 

Př.2: Objem lžíce rypadla je 5 m3. Urči hmotnost 

písku, který nabere rypadlo, je-li hustota písku     

1 500 kg/m3.

V = 5 m3

ρ = 1 500 kg/m3

m = ? (kg)

m = ρ ∙ V

m = 1 500 ∙ 5

m = 7 500 kg

Rypadlo nabere 7 500 kg písku.

 

1) Kolik váží betonový panel o objemu 1,2 m3? 

2) Litinový odlitek má objem 3 575 cm3. Kolik váží?  

3) Kolik váží petrolej v lahvičce o objemu 125 ml? 


