
Matematika: Týden od 11. 3. do 17. 3. – 4 vyučovací hodiny - Opakování desetinných čísel 

1. hodina 

Zapiš desetinným číslem: 

 osmdesát devět celých sedm desetin                 ..................................................   

 jedenáct celých devět set sedmdesát dva tisícin  ..................................................   

 tři sta dvacet šest celých pět setin   ..................................................   

 žádná celá sto čtyři stotisícin   ..................................................   

 nula celá šedesát šest desetitisícin   ..................................................   

 jedna celá dvě stě čtyři miliontin   ..................................................   

 šest celých dvacet osm tisícin   ..................................................   

 pět set padesát šest celých jedna setina   ..................................................   

Jak čteme tato čísla? Zapiš: 

 0,000 426   ............................................................................................................................................  

 105,078  ............................................................................................................................................  

 

Porovnej desetinná čísla: 

9,18     9,81  6,74     67,4  0,26     0,62 

1,16     11,6  52,2     55,2  25,05     25,5 

7,4     7,4  87     87  35,78     36 

28,06     2,806  1,06     1,6  128,04     128,4 

47,5     74,5  14,14     41,14  236,5     23,65 

142,8 
    

142,4 
 

29,73 
    

297,3 
 

0,02 
    

0,2 
 

Uspořádejte daná čísla: 

a) vzestupně:  38,9;    15,264;    38,91;    39,82;    15,624 

 ..........................................................................................................................................  

b) vzestupně:  27,8;    27,08;    2,807;    2,78;    28,07 

 ..........................................................................................................................................  

c) sestupně:  3,07;    3,17;    3,071;    3,017;    3,71 

 ..........................................................................................................................................  

d) sestupně:  4,026;    4,26;    4,06;    4,062;    4,02 

 ..........................................................................................................................................  

 



Uspořádej čísla vzestupně (náročnější úloha – navíc pro rychlejší): 

0,98     0,009    8,02     2,8    2,09     0,2    8,9     28,9    0,08     0,29    29,08    8,92    0,82    8,29 

              

 

2. hodina 

Zaokrouhlete daná čísla: 

A. a) na desetiny: 

2,946 ≐ 435,25 ≐ 0,392 1 ≐ 

b) na 2 desetinná místa: 

57,886 99,143 923,218 2 

 

B. a) na tisíciny: 

5,346 78  678,129 3  0,005 5   

b) na 1 desetinné místo: 

9 312,72 0,04 0,953 

 

C. a) na setiny: 

36,335  2,123 29  0,025 4  

b) na 3 desetinná místa: 

1,498 25 50,289 6 0,004 9 

 

D. a) na tisíciny: 

2,167 4 0,083 2  0,974 8  

b) na 4 desetinná místa: 

10,954 48 53,783 53 0,009 951 

 

Zapiš pomocí desetinných čísel: 

9

10
=  

37

100
=  

41

100 000
=  

15

10 000
=  

96

100
=  

706

1 000 000
=  

28

10
=  

50

10
=  

273

10
=  

456

100
=  

289

100
=  

1 028

1 000
=  

 

 

 



3. hodina 

Zapiš pomocí desetinných zlomků: 

0,05 = 

0,8 = 

1,2 = 

2,5 = 

0,001 09 = 

0,13 = 

0,000 059 = 

1,24 = 

0,000 07 =  

0,075 = 

0,621 = 

5,802 4 = 

4,0 = 

2,05 = 

11,01 = 

30,082 =

 

 

Číselná osa 

1.  Na číselné ose znázorni obrazy čísel:  

2,5;     2,25;     2,75;     2,63;     2,17;     3,04;     2,8;     2,08;     2,3;     2,03 

 

 

2.  Na číselné ose znázorni obrazy čísel:  

0,09;     0,18;     0,27;     0,36;     0,45;     0,54;     0,63;     0,72;     0,81;     1,02 

 

 

3.  Na číselné ose znázorni obrazy čísel:  

0,012;     0,102;     0,055;     0,074;     0,089;     0,006;     0,019;     0,079;     0,038;     0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. hodina 

Sčítání desetinných čísel 

Sečti zpaměti: 

0,6 + 0,3 = 

1,1 + 0,3 + 0,6 = 

0,09 + 0,09 = 

0,16 + 0,07 = 

5,43 + 0,25 = 

0,15 + 0,18 = 

0,4 + 0,03 = 

3,03 + 2,5 = 

5,4 + 2,7 = 

0,28 + 0,53 = 

7,9 + 0,6 = 

3,45 + 4,03 = 

 

Správně zapiš pod sebe a sečti: 

235,47 + 7,24 + 16,89  

6,702 + 421,46 + 19,038 5 

42,159 + 807 + 620,7 

214,357 + 16,78 + 11,545 



6. C – Přírodopis (domácí příprava) 

 

13. 3.  

- přečíst si celou kapitolu Brouci: uč. str. 58 – 59  

Zápis do sešitu: 

Čeleď: Páteříčkovití 

Zástupci: 

 Páteříček sněhový - larvy se vyvíjejí v jarních měsících na sněhu 

 

Čeleď: Potápníkovití 

Charakteristika: 

 Druhotně jsou přizpůsobeni vodnímu prostředí. 

 Larvy i dospělci jsou draví. 

Zástupci: 

 potápník vroubený 

 

čeleď: Vodomilovití 

charakteristika: 

 Dospělci jsou býložraví. 

 Larvy jsou dravé. 

 Jsou přizpůsobeni k životu pod vodou. 

Zástupci: 

 Vodomil černý 

 

16. 3. 

- vypracovat otázky (napsat je zezadu sešitu) – uč. str. 62 

- zopakovat Blanokřídlé, Síťokřídlé a Brouky – příprava na opakovací test 



Domácí výuka    6.C – český jazyk 

St. 11. 3. 2020   Učebnice malá modrá SPN  str. 58 vypsat  

ve žlutém rámečku – Vlastní jména označují: 

- určitou osobu, zvíře, věc (příklady).  

- obyvatele města nebo obce (příklady) 

- příslušníky národa, země státu, světadílu (příklady) 

                           Obecná jména označují:  

- osoby, zvířata a věci obecně (příklady) 

Udělat do školního sešitu cv. 2.a) na str. 59 

Čt. 12. 3. 2020    Čítanka malá bílá SPN  str. 63 – báseň Vodník (Karel Jaromír  

                              Erben)  

- přečíst báseň, vypsat postavy a charakterizovat jejich vlastnosti 

- popsat osud dítěte 

Pá. 13. 3. 2020    Učebnice velká červená Fraus  str. 18 cv. 2a) 

                                str. 19 cv. 4 

Út. 17. 3. 2020     Učebnice velká červená Fraus str. 11  vytvořit tabulku do   

                                sešitu  mluvnické kategorie u podst. jmen – pád, číslo, rod,   

                     vzor Udělat cv. 4 na str. 12 

 

 



6.C Aj 

Středa 11.3. 

- naučit se nová slovíčka (4C) 

- WB str. 38 cv. 3, str. 39 cv. 4 

- kdo ve škole nestihl WB str. 69 cv. 1, 3, 4 – dodělat 

 

Čtvrtek 12.3. 

- učebnice str. 48 – přečíst komiks a následně do sešitu Exercise book udělat cv. 2 na str. 49 (napsat 

celé věty) 

- na Quizletu udělat kapitolu 4C – část Learn a Test 

- WB str. 39 cv. 5, 7 

 

Pátek 13.3. 

 - www.projectonlinepractice.com – udělat v kapitole 4 Food část Vocabulary 

- do sešitu Exercise book vypracovat následující cvičení: 

1. Put the words in the correct order to make questions. (poskládej slova ve správném pořadí, 

abys vytvořil otázku) 

1. cream / need / much / we / how / do / ? 

2. apples / eat / many / you / how / did / ? 

3. much / do / pasta / how / want / you / ? 

4. there / how / sugar / is / much / ? 

5. tuna / many / there / tins / how / of / are / ? 

6. ham / got / sandwiches / we / many / have / how / ? 

 

2. Correct the mistake(s) in the sentences. (oprav chyby ve větách) 

1. How many butters do we need? 

2. How much pepper are there in the soup? 

3. How much sausages do you want? 

4. How many water did you put in the saucepan? 

5. How much loaves of breads did you buy? 

6. How much potatoes do you eat every week? 

http://www.projectonlinepractice.com/


Úterý 17.3. 

- ve WB str. 76 – zvýraznit gramatikku 4.6 Množství: a little/ a few – význam trochu, málo (a few se 

používá u počitatelných podst. jmen v mn. čísle, a little u nepočitatelných podst. jm) 

př. a little milk – trochu mléka 

      a few bananas – málo (několik) banánů 

- WB str. 41 cv. 5 

- www.projectonlinepractice.com – udělat v kapitole 4 Food část Skills a Test Yourself 

 

http://www.projectonlinepractice.com/


Zeměpis 

Týden od 11. 3 do 17. 3.  

Zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit) + přečíst články 

v učebnici po stranu 9. 

Moře a oceány 

• Pokrývají 71 % povrchu Země 

• Je v nich soustředěno 97 % veškeré vody na naší planetě 

• Světový oceán se dělí na 5 oceánů a mnoho okrajových a vnitřních 

moří 

Oceány – Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový a Jižní. 

Okrajová moře – oddělují poloostrovy, ostrovy či podmořský práh,  

s oceánem jsou spojeny širokými průlivy => dochází k volné výměně vod  

s oceánem – např. Severní moře, Arabské moře, Korálové moře… 

Vnitřní moře – s oceánem jsou spojeny úzkými průlivy, mívají odlišné  

vlastnosti vod – např. Baltské, Rudé, Středozemní. 

Vody moří a oceánů jsou v neustálém pohybu, tři typy: 

– vlnění 

– mořské dmutí (příliv a odliv) 

– mořské proudy (teplé a studené) 

 

 

 

Atlantský oceán 

(Atlantik) 

Druhý největší oceán (94,2 mil. km2). 

Zasahuje do všech podnebných pásů na obou polokoulích => rozdílná 

teplota, slanost a život v oceánu. 

Ovlivňuje podnebí Evropy (západní větry => mořské proudy). 

Má členité pobřeží s poloostrovy, ostrovy, zálivy a průlivy, jeho součástí je 

mnoho okrajových a středozemních moří. 

Ostrovy: Grónsko, Britské ostrovy, Kanárské ostrovy, Azory. 

Středoatlantský hřbet – útvar na oceánském dně, táhne se středem 

Atlantiku (20 000 km = nejdelší zemské horstvo!). 

Využití: 

Atlantik je hlavní vodní cesta na Zemi (více než polovina námořní 

přepravy) 

Světové přístavy – Rotterdam, New Orleans, Antverpy, New York, Londýn, 

Hamburk… 

Rybolov – při pobřeží, za poslední roky značně vyčerpán! 

Šelf – nerostné suroviny => těžba ropy a zemního plynu (Venezuela, 

Severní moře, Mexický záliv, Guinejský záliv, Kanada, Brazílie…) 

 

 



Dějepis 

Pátek 13. března – učebnice strana 75 – 77 – kapitoly – Makedonie, A. Veliký a jeho říše, podkapitoly 

rozpad Makedonské říše, rozšíření řecké kultury, konec království na území bývalé Alexandrovy říše, 

antika – ze všeho udělat stručný zápis do sešitu 

Pondělí 16. března – strany 78 – 80 – vybrat libovolnou kapitolu, zpracovat formou referátu včetně 

obrázků ve wordovském dokumentu, poslat na mail bublak@zsdolnikounice.cz 



Fyzika 

14.3. 2020 

Uč. Str. 49-51 měření rychlosti pročíst zapsat do sešitu zápis( modrý rámeček) 

 Úkoly str 51/1,2,3 písemně odpovědět do sešitu 

 

16.3. 2020 

Uč str. 55-57 Teplotní roztažnost 

Pročíst udělat zápis, napsat zápis modrý rámeček  

Úkol str. 57/1 vyzkoušet  57/2 vypracovat do sešitu 

 

 


