
6.B  Český jazyk  - vyučující  Bronislav Šmíd 

                                 email: smid@zsdolnikounice.cz    

Po. 27.4.2020  Učebnice Fraus  str. 43 – zapiš si do sešitu Druhy zájmen- 

                                   růžový  rámeček nahoře. Tento přehled použij  následujícím  

                                   cvičení.            

                                   Učebnice Fraus str. 43 cv. 1 – vypiš si do sešitu  

                                   Učebnice Fraus str. 43 cv. 3 -  doplň tužkou do učebnice 

St. 29.4.2020   K uvedeným slovním spojením doplňte ukazovací zájmeno 

ten a přivlastňovací zájmeno náš ve správném tvaru:  

Př. povídal si s učitelkou   -   povídal si s tou naší učitelkou 

šel do školy     …………………………………………………………………   

sedí u rybníka  ………………………………………………………………. 

pospíchá za dědečkem  …………………………………………………. 

mluví se sousedkou ………………………………………………………. 

skákal přes potok  ………………………………………………………….       

vítal tatínka ……………………………………………………………………                                                        

povídal to babičce …………………………………………………………. 

procházel se se psem …………………………………………………….  

Učebnice Fraus str. 44 cv. 6 – doplň správné tvary (s sebou – jako s někým, 

sebou – jako hýbat sebou). Doplň do učebnice – tužkou.  

Uveďte za každým zájmenem jeho tvar v 1. pádě:  

jemu  (_______), jí (_____), jejího (_____), vás (_____), vašim (____), 

mně (_____), mými (_____), tohoto (______), onoho (______), kohosi (_____), 

něčemu (_____), ničím (_____), čímsi (______), čemusi (______), mojí (_____),  

Čt. 30.4.2020  Učebnice Fraus str. 44 cv. 5 – doplň do učebnice tužkou 

                                  Učebnice Fraus str. 44 cv. 7 – doplň jen správné tvary 

                                  zájmen  a napiš cvičení do sešitu  

                                  Učebnice Fraus str. 45 cv. 10 – doplň do učebnice tužkou   

Pá.  1.5.2020      STÁTNÍ  SVÁTEK !!!  



6. B 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 27. 4 do 1. 5. 2020 

 

Vše si opiš do sešitu a nauč se. 

 

27. 4. ČÍSLA SOUDĚLNÁ A NESOUDĚLNÁ 

 Nesoudělná čísla 

 Mají pouze jednoho společného dělitele – číslo 1. 

př.: dělitelé čísla 15 jsou 1, 3, 5, 15 

       dělitelé čísla 16 jsou 1, 2, 4, 8, 16 

       Společný dělitel čísel 15 a 16 je pouze číslo 1. 

       Zapisujeme D (15; 16) = 1 

28. 4.  Soudělná čísla 

 Mají více než jednoho společného dělitele. 

 Př.:  dělitelé čísla 8 jsou 1, 2, 4, 8 

         dělitelé čísla 36 jsou 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36 

 

29. 4. Podívej se na video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4a2ldcTK5QY 

  

 Zápis do sešitu: 

Nesoudělná čísla jsou čísla, jejichž největší společný dělitel je 1. 

D(17,36) = 1 ➔čísla 17 a 36 jsou nesoudělná 

D(24,25) = 1 ➔čísla 24 a 25 jsou nesoudělná 

Každá 2 po sobě jdoucí čísla jsou nesoudělná!!! 

D(17,19) = 1 ➔čísla 17 a 19 jsou nesoudělná 

Každá 2 prvočísla jsou nesoudělná!!! 

Soudělná čísla jsou čísla, jejichž největší společný dělitel je větší než 1. 

D(25,35) = 5 ➔čísla 25 a 35 jsou soudělná 

D(24,36) = 12 ➔čísla 24 a 36 jsou soudělná 

Každá 2 sudá čísla jsou soudělná!!! 

 

mailto:samlikova@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=4a2ldcTK5QY


30. 4.  Čísla soudělná a nesoudělná shrnutí a procvičování 

  

 Vytiskni, nalep a vyřeš do sešitu (nebo přepiš a vyřeš). 

 

1) Rozhodněte zpaměti, zda uvedená čísla jsou soudělná či nesoudělná 

a) 8, 10 D(8, 10) → .........soudělná 

b) 14, 15 D(14, 15) →.........soudělná 

c) 18, 21 D(18, 21) →.........soudělná 

d) 13, 19 D(13, 19) →.........soudělná 

e) 16,25 D(16,25) → .........soudělná 

 

2) Doplňte libovolná čísla tak, aby se jednalo o čísla nesoudělná: 

a) 15, .....  

b) 24, .....  

c) 25,..... 

d) 33, .....  

e) 17, .....  

f) 18, ..... 

 

3) Doplňte libovolná čísla tak, aby se jednalo o čísla soudělná: 

a) 13,  .....  

b) 21,  ..... 

c) 27,  ..... 

d) 35,  ..... 

e) 42,  ..... 

f)  9,   ..... 

 

V případě nějakých nejasností mě neváhejte kontaktovat. 

        

  

 

  

 



6.B 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 27. 4. do 1.5. 

 

Pondělí 27.4. 

1. PS s. 47/5 (doplň správný tvar druhého stupně), 6 (porovnej vždy dva obrázky) 

Úterý 28.4. 

1. PS s. 52/1, 2 

Středa 29.4. 

1. Uč.s. 60/1 (přečti si kvíz a zapiš si do sešitu odpovědi) 

2. https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index procvičuj gramatiku a poslech z 5. lekce 

Čtvrtek 30.4. 

1. Uč.s. 61/2c (napiš do sešitu druhý a třetí stupeň přídavných jmen) 

2. PS s. 48/1,2,3,4 
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6.B – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 27. 4. – 1. 5. 2020 

 

28. 4. – téma: Stopkovýtrusné houby 
 uč. str. 103 – 107 – přečíst 

 Pro lepší přehlednost posílám přehled nejznámějších skupin stopkovýtrusných hub: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Zápis do sešitu:  

Rozdělení hub – nejznámější skupiny (čeledi): 

 hřibovité – např.  klouzek, křemenáč, suchohřib  

 holubinkovité – např. holubinka, ryzec 

 čirůvkovité – např. václavka, penízovka, závojenka 

 žampionovité – např. žampion polní, bedla vysoká 

 muchomůrkovité – např. muchomůrka zelená, červená  

 další zástupci – např. pýchavka, hlíva ústřičná, druhy chorošů – dřevokazných hub 

Mezi stopkovýtrusné houby patří také rzi a sněti, které napadají rostliny.  

 

 Podívej se ještě jednou na obrázky zástupců nejznámějších stopkovýtrusných hub a zkus 

si na tomto odkaze udělat malou poznávačku: 

 

https://forms.gle/E56TLMJTbx7Uk9E86  

 

1. 5. – státní svátek 

 

Upozornění:  Někteří nevyplnili test v minulém zadání.  

 

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

 

 

 

https://forms.gle/E56TLMJTbx7Uk9E86


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 27. 4 do 1. 5. 2020  
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika – obyvatelstvo 
Africký kontinent obývá více než miliarda obyvatel. Obyvatelstvo je rozmístěno 
velmi nerovnoměrně. 
Na severu Afriky žijí převážně Arabové (převládající náboženství – islám). 
Menšinu zde tvoří Berbeři. 
Oblast Sahary je téměř neosídlená. 
Na jih od Sahary žijí převážně černoši, v nejjižnější části tvoří část obyvatelstva 
potomci přistěhovalců z Evropy a Asie. 
 
V minulosti většinu území Afriky ovládaly evropské státy, byly zde tzv. kolonie. 
Miliony černošského obyvatelstva byly násilně odváženy do Ameriky jako otroci. 
Dnes tvoří většinu Afriky samostatné státy. 
 
Lidé v mnoha zemích Afriky se potýkají s chudobou, nemocemi, hladem, válkami. 
Proto se mnoho obyvatel snaží přestěhovat do bohatších zemí, především do  
Evropy (přistěhovalci – migranti). 
 
Na objevování vnitrozemí Afriky se v 19. století podíleli významní cestovatelé,  
například David Livingstone nebo Emil Holub. 
 
Sídla – většina obyvatel žije na venkově, pro africká města jsou typické velké  
rozdíly mezi moderními centry a chudinskými okraji měst. 
 
V elektronické učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=33 
 
přečíst strana 66 a 67, prohlédnout obrázky. 
 
 
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://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=33
http://www.jindrichpolak.wz.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis


6. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 27. do 30. dubna 
 

1. hodina – nadpis – Gaius Julius Caesar – vypsat do sešitu zápisky ze strany 102 a 103 tak, aby 

se v nich objevily věci, které jsou v učebnici zvýrazněny.  

2. hodina – podívat se na videa: 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden-

152147 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-dvojice/slavne-dvojice-kleopatra-a-marcus-

antonius-a-julius-caesar-178667 
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https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-dvojice/slavne-dvojice-kleopatra-a-marcus-antonius-a-julius-caesar-178667
https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-dvojice/slavne-dvojice-kleopatra-a-marcus-antonius-a-julius-caesar-178667


Fyzika 6. Ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období- 27.dubna- 1. Května 

 
1. hodina 

Minulý týden jsme procvičovali převody jednotek objemu. Ještě trošku procvičíme a příští týden bych 

vám na to poslal test, abych zjistila, zda to již ovládáte.  

Procvičení převodů jednotek objemu( klidně můžeš použít převodní tabulku, kterou jsem vám poslala 

minule) 

0,68 m3=   cm3    9,5dl =    l 

405dm3=   m3    890cl=   ml 

86 mm3=     cm3    5,08 hl =    dl 

500dm3=   hl    560 000 ml =   m3  

0,5 hl=  cm3    3,8 cm3=    cl 

9 dl =   mm3     65 dm3 =    dl 

Dále zkus určit a zapsat do sešitu : 

Procvičení
Urči u odměrných válců, kolik ml odpovídá 1 dílku 

a jaký je objem kapaliny ve válcích.

A B C D
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2. hodina 

Minulý týdne jste si také zapsali zápis do sešitu,  jak správně měřit objem kapalných a sypkých látek. 

Jak si poradit, když máme změřit objem pevného tělesa? Pročti si pozorně zápis: 

Postup při měření
1. Zjistíme, jaké jednotky jsou uvedeny na odměrném 

válci a stanovíme hodnotu nejmenšího dílku.

2. Nalijeme do válce vodu.

3. Odečteme objem vody.

4. Ponoříme těleso.

5. Odečteme objem vody s 
ponořeným tělesem.

6. Spočítáme objem tělesa- od objemu vody s 
tělesem odečteme objem vody.

ml ml

 

Příklad určení objemu kamene

Hodnota nejmenšího dílku: 1 ml

Chyba měření: 0,5 ml

Objem vody: V1 = 30 ml

Objem vody po ponoření kamene: V2 = 41 ml

Objem kamene: V = V2 - V1 = 41 – 30 = 11 ml

Kámen má objem 11 ml.

 



Jak zjistíme objem velkého kamene

• Nemůžeme použít odměrný válec

• Použijeme velký kbelík

• Do kbelíku dáme kámen

• Kbelík s kamenem naplníme po okraj vodou

• Kámen z kbelíku vyndáme

• Doléváme vodu do kbelíku až po okraj

• Objem dolité vody je objem kamene

 

Jak zjistíme objem malých těles

• Do odměrného válce dáme vodu

• Zjistíme objem vody

• Do odměrného válce dáme větší počet malých 
částí(korálků)

• Zjistíme objem vody s korálky

• Objem jednoho korálku vypočítáme

• Zjištěný objem vydělíme počtem korálků

 

Praktické úkoly: 

Protože asi doma nemáte odměrný válec, popros maminku, ať ti z kuchyně 

zapůjčí nějakou odměrku. 

1. pokus se změřit objem jablka nebo jiného ovoce. 

2. Změř objem 1 fazole. ( jistě ti ji maminka dá, a navíc si potom můžete uvařit 

chutný oběd ) 

Jistě jsi četl/četla pozorně a dokážeš si s úkoly poradit. Pokud budeš chtít můžeš 

mi poslat fotku, jak provádíš pokusy. 


