
6.B  Český jazyk – vyučující  Bronislav Šmíd 

                    email: smid@zsdolnikounice.cz 

St. 26.3.2020:  čítanka Fraus str. 20 – přečíst text „Hora Říp“ (čím je  

                            významná). 

                            čítanka Fraus str. 21 – přečíst text „Položení  

                            základního kamene Národního  divadla“. (zkus najít   

                            přes internet, kteří významní herci v minulosti hráli   

                            v Národním divadle). 

 

Čt. 25.3.2020: učebnice Fraus str. 21, cv. 4 – úkol dle zadání 

V lese Řáholci bydlel v útulné jeskyni loupežník Rumcajs s Mankou a 

Cipískem.  (urči slovní druhy a vypiš vlastní jména). 

 

Pá. 27.3.2020: u výše uvedeného textu o Rumcajsovi urči u  
                              vyznačených slov mluvnické kategorie. 
                              udělej úkoly v přiloženém souboru OVĚŘENÍ a pošli   
                              mi to na email. 
 

Po. 30.3.2020:  učebnice Fraus str. 22 – vyplnit tajenku do učebnice  
                                a poslat mi vyluštění 
                               přečíst v učebnici na str. 22 cv. 1 a řádně si pročíst  
                               v růžovém rámečku tabulku se skloňováním                     
                               odchylek (oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa) 
                               učebnice Fraus str. 23 cv. 2 – utvořit tvary dle zadání  
                               do sešitu    
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6.C a 6.B Český jazyk – vyučující učitel  Bronislav Šmíd  email: 

smid@zsdolnikounice.cz 

Ověřování 

 

Doplňte –i/ -í, -y/-ý,  

byl první v cíl_,  duhoví pstruz_ v potoce, cvičení se 

švihadl_ a s obručem_, pálené cihl_ a obrubníky ze žul_, 

schůzka s pořadatel_ a organizátor_, úrodné Posázav_ a 

Povlatv_, zábradl_ je vyrobeno z ocel_, želv_ a 

krokodýl_ v teráriu, zpěvačka se svými ctitel_ a 

obdivovatel_, rodinný dům v Čáslav_, draví orl_, sup_, 

jestřáb_ a sokol_, s orangutany a šimpanz_, otep_ 

slám_, s Rus_, Ital_ a Španěl_ 

 

Určete vzory podstatných jmen: 

správce, houba, starosta, lázeň, chvála, loď, uši, míč, 

děti, kníže, den, kedluben, šaty, hrneček, číslice, pleť, 

správce, vejce, husita, řetěz, znamení, káně, tepláky, 

umyvadlo, dům, učitel, kůzle, pohled, děvče, oko, 

narozeniny, řemen, dítě, ruka 

 

Udělej tato cvičení, naskenuj nebo nafoť na mobil a pošli! 

mailto:smid@zsdolnikounice.cz


 



MATEMATIKA 
 
Alexandra Samlíková, samlikova@zsdolnikounice.cz 
 
od 25. 3. do 31. 3. 2020 
 
25. 3. 2020  středa  PS str. 13/ cv. 26, 27 

26. 3. 2020  čtvrtek  PS str. 13/ cv. 30, 31;  str. 14/32    

30. 3. 2020  pondělí  PS str. 14/ cv. 33, 35, 36  

31. 3. 2020  úterý   https://www.youtube.com/watch?v=Dj2QJChsVlE 

    https://www.hackmath.net/cz/kalkulacka/delitele 

PS str. 12/ cv. 37, 39 

Pracovní list vypracujte, oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

PRACOVNÍ LIST 

1. Napiš prvních pět násobků čísla 8  ________________________________________ 

2. Napiš násobky tří větší než 10 a zároveň menší než 21 ____________________________ 

3. Napiš všechny dělitele čísla 12  ______________________________________________ 

4. Zakroužkuj všechna čísla dělitelná třemi  102;  36;  213;  323;  87;  886; 15;  1056;  89 333 

5. V čísle 7 9*8 nahraď hvězdičku čílicí tak, aby bylo dělitelné čtyřmi 

Uveď všechny možnosti. 
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ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

 

Od 25. 3. do 31.3. 

 

Středa 25.3. 

1. PS s. 45/4 

2. PS s. 43/6 

Čtvrtek 26.3. 

1. PS s. 45/5 

2. PS s. 41/6 

Pondělí 30.3. 

1. Opakuj 4. lekci (slovíčka, gramatika – https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index , 

https://quizlet.com/ ,  pracovní sešit), v dalších dnech tě čeká online Unit 4 test 

Úterý 31.3. 

2. Opakuj 4. lekci (slovíčka, gramatika – Project online, Quizlet, pracovní sešit), v dalších dnech 

tě čeká online Unit 4 test 

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

(oznámkuji) 

 

Budu ráda, když mi napíšeš, jak ti jde učení, nová gramatika, jak zvládáš cvičení v pracovním sešitě. 

Napiš, s čím máš problém, neboj se zeptat, pokusím se vysvětlit na dálku. 
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6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 25. – 31. 3. 2020 

 

27. 3. – téma: Denní motýli 

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

 uč. str. 65 až 67 – přečíst 
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31. 3. – téma: Noční motýli 

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

 uč. str. 68 a 69 – přečíst 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 Opakování - Hmyz s proměnnou dokonalou - dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli 

 Kliknout na odkaz viz níže, podepsat se do příslušné kolonky a po  zodpovězení otázek 

dát odeslat. Test vyplnit a odeslat na e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz nejpozději do 

3. 4., test vám bude oklasifikován.  
 

https://forms.gle/uQtGsZcVHCRiGfJA6 

 

  

mailto:kiszova@zsdolnikounice.cz
https://forms.gle/uQtGsZcVHCRiGfJA6


Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 3  

do 31. 3. 2020 - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

Severní ledový oceán 

Rozprostírá se v severní polární oblasti, jeho značná část je po celý  

rok pokryta ledem. Led se pomalu pohybuje, říkáme, že driftuje. 

Významná je lodní doprava, námořní trasy se udržují pomocí ledoborců. 

 

Jižní oceán 

Byl nově vymezen v roce 2000. Rozkládá se od břehů Antarktidy po 

 rovnoběžku 60° jižní šířky. Typické je velmi bouřlivé a chladné podnebí. 

 

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

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

 

Součástí zadání je pracovní list – test na ověření znalostí. 

 

Vypracovaný pracovní list pošlete na adresu učitele do 30. 3. 2020.  

1. Je možné pracovní list vytisknout, vypracovat a poté naskenovat nebo vyfotit a poslat. 

2. Kdo nemá možnost tisku, může úkoly vypracovat do sešitu (na papír) a naskenovat nebo 

vyfotit a poslat. 

3. Kdo nemá možnost focení (skenování), může odpovědi (výsledky) poslat přímo e-mailem. 

(stačí číslo otázky – odpověď). 
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Pracovní list - Zeměpis – oceány, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz 

1. Na kolik oceánů se od roku 2000 dělí světový oceán? 

2. Který z nich je největší? 

3. Jak se nazývá nejhlubší místo světového oceánu? 

4. Rozděl oceány podle polohy: 

a) leží pouze na severní polokouli –  

b) leží na severní i jižní polokouli –  

c) leží pouze na jižní polokouli –  

5. Pomocí mapy doplň oceán k pojmům: 

Karibské moře –  

Bengálský záliv –  

Japonské ostrovy –  

Weddellovo moře –  

Barentsovo moře –  

Kalifornský poloostrov –  

Madagaskar –  

ústí Amazonky –  
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Dějepis, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období 25. března – 31. března 

Středa 25. března - opsat a naučit se stranu 88 z učebnice – kapitoly poloha, přírodní podmínky a 
historie starověkého Říma – přehled 

Pátek 27. března - vyhledat pověst o založení Říma (Romulus a Remus), přečíst, zapamatovat 



FYZIKA 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-31.3.2020 
 

St. 25.3.2020 + Po 30.3.2020 

Měření teploty uč str 59-61- pročíst a zapsat krátký zápis na konci článku 

Zkus úkoly 61/1,2 

Podívej se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg&spfreload=10 

Pomocí videa uděláš domácí bádání, které zaznamenáš na papír A4 naskenuješ nebo ofotíš do mobilu 

a pošleš mi na email Odehnalova@zsdolnikounice.cz já to oznámkuji a známku dám na bakaláře. Tvůj 

projekt si schovej až se uvidíme ve škole tak si ho vyberu. 

Tvůj badatelský úkol: ( to co mám vyznačené silně červeně, budeš mít opsané na papíře a doplněné. 

Doufám, že máte všichni doma venkovní teploměr) 

 Domácí měření: Určení průměrné venkovní  teploty 

Jméno: 

Datum: 

Třída: 

Obec: 

Umístění teploměru: ( např. na okně kuchyně, okno je na jižní stranu. Nebo např. pod pergolou na 

severní straně. Na tom bude docela dost záležet, jestli na teploměr bude přes den svítit sluníčko nebo 

ne. Každý napište, kde se nachází teploměr váš, co máte doma.) 

Zaznamenaná teplota ( teplotu budeš zaznamenávat do tabulky, kterou si narýsuješ podle pravítka, 

na vrchní řádek si nadepíšeš čas ve kterém jsi teplotu měřil a do druhého řádku budeš psát 

naměřenou teplotu ve °C.  

t/hod 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

t/°C             

 

Pomocí tabulky vytvoříš graf, tak jak je vidět ve videu, jen prosím body se zaznamenávají křížkem 

Na vodorovnou osu si po 1 cm zaznamenej čas a na svislou osu teplotu po 1 cm zaznamenej 2 °C 

V grafu křížkem zaznamenej tvoje naměřené hodnoty teploty a jednotlivé body potom můžeš spojit 

uvidíš jak teplota během dne kolísala 
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Výpočet průměrné denní teploty 

Všechny naměřené hodnoty teplot sečti v závorce a vyděl to jejich počtem 

tp=( t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10+t11+t12) : 12 

tp = ( doplň z tabulky tvoje naměřené hodnoty ) : 12 

tp= ( hodnota po sečtení) :12 

tp=         °C 

 

Závěr bádání: 

Např. Ve čtvrtek 16. ledna byla průměrná denní teplota naměřená v Moravských Bránicích  2,7°C. 

 

Přeji příjemné bádání. Už se těším až se zase uvidíme v naší laboratoři 

V případě dotazů mi klidně napište. 

Zdraví vaše učitelka fyziky 

 


