
6.C  Český jazyk – vyučující  Bronislav Šmíd 

                                 email: smid@zsdolnikounice.cz 

Út. 14.4.2020:  učebnice Fraus str. 33 cv. 5 – tužkou napiš do učebnice 
                                    učebnice Fraus str. 33 cv. 7 -  napiš do školního sešitu 

St. 15.4.2020:   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,   

Čt. 16.4.2020:   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 !!! 

Pá. 17.4.2020:  Učebnice Fraus str. 42 cv. 1 – doplň do 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/


6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz,  

na období od 13. 4. do 17. 4. 2020 

V této kapitole se budeme zabývat jen čísly přirozenými, na desetinná čísla teď na nějakou dobu zapomeň. 

Přečti si povídání. Nadpis hodiny a rámečky (zápis a cvičení) si vždy opiš do školního sešitu. 

1. hodina – DĚLITEL 

Představ si, že si vaši třídu chci v matematice rozdělit na nějakou aktivitu do několika stejně početných malých 

týmů. Je vás celkem 20. Mohu to udělat několika způsoby. Uvažuj: 

Když vás začnu rozdělovat do tří týmů, bude v každém týmu šest žáků a dvě děti by se nedostaly do žádného 

týmu, tedy zbyly by. A to není spravedlivé. 

  20 : 3 = 6 (zb. 2)  

Pokud vás budu chtít rozdělit do čtyř týmů, v každém bude pět žáků a nikdo nezbude. To je mnohem lepší. 

  20 : 4 = 5 (zb. 0) 

Zapiš si do školního sešitu: 

 

Cvičení 1: Doplň podle vzoru slovo JE nebo NENÍ: 

vzor: Číslo 21 JE dělitelem čísla 63, protože 63 : 21 = 3 (zb. 0) 

 

 

Pokud chceš, podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQsf5LG_wGE 

 

 

  

Když při dělení přirozeného čísla a přirozeným číslem d vyjde podíl beze zbytku, říkáme, že  

číslo d je dělitelem čísla a. 

Číslo 4 je dělitelem čísla 20. Číslo 6 není dělitelem čísla 20. 

 

1. Číslo 8 ................. dělitelem čísla 35, protože ........................................................ (Napiš příklad na dělení.) 

2. Číslo 9 ................. dělitelem čísla 9, protože ........................................................ 

3. Číslo 15 ................. dělitelem čísla 30, protože ........................................................ 

4. Číslo 10 ................. dělitelem čísla 5, protože ........................................................ 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=YQsf5LG_wGE


2. hodina – NÁSOBEK   

Pokud budu chtít pracovat s tříčlennými týmy, musím mít například 21 žáků. Počítej se mnou: 

 20 dětí do tříčlenných týmů nerozdělím, protože mi 2 děti zbudou.  

 21 dětí rozdělím spravedlivě do 7 tříčlenných týmů. 

 22 dětí rozdělím do 7 týmů a jeden žák zbude. 

 23 dětí rozdělím do 7 týmů a dva žáci zbudou. 

 24 dětí opět rozdělím spravedlivě do 8 tříčlenných týmů. 

Do tříčlenných týmů mohu rozdělit spravedlivě jen takový počet dětí, který je násobkem čísla 3. 

 

Zapiš si do školního sešitu: 

 

 

Cvičení 2: Doplň slovo NÁSOBEK nebo DĚLITEL tak, aby tvrzení bylo správné. 

1. Číslo 21 je ................................... čísla 63. 

2. Číslo 36 je ................................... čísla 6. 

3. Číslo 1 je ................................... čísla 12. 

 

4. Číslo 16 je ................................... čísla 8. 

5. Číslo 55 je ................................... čísla 55. 

6. Číslo 100 je ................................... čísla 10. 

 

Cvičení 3: Napiš: 

1. prvních pět násobků čísla 7  ................................................................  

2. prvních pět násobků čísla 11  ................................................................  

3. prvních pět násobků čísla 15  ................................................................  

4. všechny násobky čísla 6, které jsou větší než 20 a menší než 50  ................................................................  

5. všechny násobky čísla 20, které jsou větší než 55 a menší než 130  ................................................................  

  

Když je číslo n výsledkem násobení přirozeného čísla a přirozeným číslem b,  říkáme, že  

číslo n je násobkem čísla a (a samozřejmě i čísla b). 

Každé přirozené číslo a má nekonečně mnoho násobků. 

Číslo 20 není násobkem čísla 3. Číslo 21 je násobkem čísla 3. 

 



3. hodina – Jak najdu všechny dělitele daného čísla? 

Vzpomeň si na předchozí část, kde jsme vaši třídu, v níž je 20 žáků, rozdělovali do týmů. Kolik mám 

možností, jak vás rozdělit? Počítej se mnou, nepiš do sešitu: 

 Nechám vás pohromadě. V týmu bude 1 celá vaše třída s 20 žáky.   

 

 

 Rozdělím vás do 2 družstev a v každém družstvu bude 10 žáků. 

 +  

 

 Do 3 družstev vás rozdělit beze zbytku nemohu. 

 +  +  +  

 

 Rozdělím vás do 4 družstev po 5 žácích. 

 +  +  +  

 

 Rozdělím vás do 5 družstev po 4 žácích. 

 +  +  +  +  

 

 Do 6, 7, 8 nebo 9 družstev vás rozdělit beze zbytku nemohu. 

 

 Rozdělím vás do 10 družstev po 2 žácích (tedy do dvojic). 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  

 

 Do 11, 12, atd. družstev vás zase beze zbytku nemohu rozdělit. 

 

 Nebudu vás dělit do skupin. Budete pracovat jako 20 jednotlivců. 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

 

Mám tedy 6 možností, jak to udělat – můžete být jako 1 tým, 2 týmy, 4 týmy, 5 týmů, 10 týmů (dvojic) 

nebo 20 jednotlivců. Nebo také jinak – můžete být v týmech po jednom, po dvou, po čtyřech, po pěti, po 

deseti žácích nebo také všech dvacet společně.  (I když ta první a poslední možnost není tak úplně 

dělení do týmů.) 

Samozřejmě existuje velmi jednoduchý způsob, jak tohle všechno zapsat na malém kousku papíru :). Budeš 

potřebovat pravítko. Narýsuj si do sešitu písmeno velké T a nad něj doprostřed napiš číslo, jehož dělitele 

hledáme. A pak počítej. 



Zapiš si do školního sešitu: 

JAK NAJDU VŠECHNY DĚLITELE DANÉHO ČÍSLA?  

Číslo 20 postupně dělíme čísly 1, 2, (trojkou to nejde), 4, a pak už nedělíme, protože už tam všechny zbývající 

dělitele máme.  

 
20    

1 20  (protože 20 : 1 je 20) 

2 10  (protože 20 : 2 je 10) 

4 5  (protože 20 : 4 je 5) 

   
 

Vidíme, že číslo 20 má 6 dělitelů, a to 1, 2, 4, 5, 10  a 20.    

Zkráceně to zapíšeme takto: D20 = {1, 2, 4, 5, 10, 20} 

Symboly { a } známe od doby počítání výrazů. Jsou to složené závorky. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Při hledání všech dělitelů přirozeného čísla a postupně dělíme číslo a čísly 1, 2, 3 atd. Dělení ukončíme, když se 

dělitel rovná některému z dříve vypočtených podílů. 

Číslo 1 a číslo a jsou vždy děliteli čísla a. Nazýváme je samozřejmí dělitelé čísla a. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hledáme všechny dělitele čísel 25 a 40. Řešení vypadá takto: 

        D25 = {1, 5, 25} 

 

 

        D40 = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40} 

Cvičení 4: Najdi všechny dělitele čísel 36, 16, 13  a 100. Vždy do sešitu dopočítej „téčko“ a zapiš odpověď  

D36 = {...}. 

 

Pro zopakování doporučuji podívat se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dj2QJChsVlE 

Tento týden mi žádné řešení neposílej. Příští týden ti pošlu výsledky, ať si můžeš práci zkontrolovat. 

Eva Hodovská 

1 25

5 5

25

1 40

2 20

4 10

5 8

40

https://www.youtube.com/watch?v=Dj2QJChsVlE


ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

13. – 17. 4. 

 

14. 4. Úterý 

- opsat si z Quizletu lekci 5A do slovníčku https://quizlet.com/386805194/project-2-5a-flash-cards/ 

- na Quizletu udělat část Learn v lekci 5A 

- WB str. 44 cv. 1, 2 

- učebnice str. 56 cv. 1a – udělat do sešitu Exercise book 

 

15. 4. Středa 

- na Quizletu udělat část Write v lekci 5A 

- WB str. 44 cv. 3 

 

16. 4. Čtvrtek 

- na Quizletu udělat část Test v lekci 5A 

- WB str. 45 cv. 5  

- učebnice str. 57 – článek 5a (slova chybějící v článku – 1.England, 2. mountains, 3. forests, 4. lake, 5. 

city, 6. skyscrapers, 7. river, 8. bridges, 9. harbours, 10. islands, 11. sea, 12. Cliffs 

- přečíst si článek a podle něj odpovědět na kvíz: https://forms.gle/4bFfG2dDERwQCYjh7 

 

17. 4. Pátek 

- na Quizletu udělat část Match v lekci 5A 

- WB str. 45 cv. 6a, b (část 6b děláš podle vět z části 6a) 
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Fyzika 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 13.-17. Dubna 

 

 V minulých týdnech jsme se věnovali teplotě a jejímu měření. Zadávala jsem vám domácí měření a 

pracovní list. Ještě je vás pár co jste mi to stále neposlali. Učiňte tak do neděle 12. 4. Jinak budu brát 

úkoly z nesplněné.  Z toho důvodu neposílám řešení pracovního listu. 

Objem 

Uč. Str. 51- 53  pročíst a napsat zápis nejprve str. 53 rámeček a potom rámečky na straně 52 dole. 

Do sešitu vypracuj úkol str.53/2  kdo by chtěl může zkusit i úkol číslo 1, ale není povinný. 

 

 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 13. – 17. 4. 2020 

 

17. 4. – téma: Opakování hmyzu s proměnou dokonalou a ostnokožců, nové učivo – sinice 

 Zopakuj si hmyz s proměnou dokonalou a ostnokožce. 

 Na tomto odkaze si nejpozději do 19. 4. udělej test. Nezapomeň se v testu podepsat 

a vyplnit e-mailový kontakt, kam ti přijde vyhodnocení testu. Výsledný počet tvých bodů 

nemusí být konečný, testy budu procházet, takže mohu nějaký dodatečný bod přidělit.  

Přeji ti hodně úspěchů.  

 

https://forms.gle/BHLEC5z4g2rmT9Tv7 

 

Nové učivo: Sinice 

 Přečti si učebnici na str. 77 

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

 Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZDgUrxfKBs 

 

sinice pod mikroskopem:  

https://www.youtube.com/watch?v=m1Li6Q292FU 

mailto:kiszova@zsdolnikounice.cz
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V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na můj e-mail. 

 

Všechny žáky chválím za vyplnění minulého testu v rámci opakování nastudovaného učiva. 

Mgr. Monika Kiszová  



Zeměpis 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 13. 4 do 17. 4. 2020  
 
Opakování – polární oblasti 
Posílám nový odkaz na elektronickou učebnici, přes tento odkaz se může přihlásit i ten, kdo není 
zaregistrován. V učebnici strany 56 - 58 a v pracovním sešitu 30 - 33. Pročti si učivo v učebnici a 
v pracovním sešitu udělej úkoly, které zvládneš. Test by měl být na 100%. 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=28 
 
 
Pokud máš nějaký technický problém, napiš. 
 
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika 
Oblévá ji Atlantský a Indický oceán. 
Od Evropy ji odděluje Středozemní moře a Gibraltarský průliv. 
Od Asie ji odděluje Rudé moře a Suezský průplav. 
Orientace na mapě: 
záliv – Guinejský 
poloostrov – Somálský 
ostrov – Madagaskar 
pohoří – Kilimandžáro, Atlas, Etiopská vysočina, Dračí hory 
pouště – Sahara, Kalahari, Namib 
jezera – Ukerewe - Viktoriino jezero, Tanganika, Čadské 
řeky – Nil, Niger, Kongo, Zambezi, Limpopo, Oranje 
 
Vše si najdi a ukaž na mapě (v atlase, v elektronické učebnici, na internetu) 
 
Odkaz na elektronickou učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=30 
 
 
 
Moc se omlouvám, ale jsem zapomněl na zápis Indický oceán, tady je. 
 
Indický oceán 
 
Je třetí největší, má nejvyšší průměrnou teplotu vody. 
 
Nachází se v něm mnoho korálových útesů, např. v Rudém moři 
nebo ostrovy Maledivy - turistika. 
 
Perský záliv je nejvýznamnější světová oblast těžby ropy. 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=31 
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6. C, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 13. do 17. dubna 

Učebnice na straně 96 – přečíst kapitolu punské války – udělat velmi stručné výpisky – cca 5 

vět, není nutno skenovat a posílat zpět. Na základě dosavadních znalostí z kapitoly starověký 

Řím znát následující pojmy:  

Etruskové 

Romulus, Remus 

Konzulové  

Patricijové, plebejové 

Kartágo 

Punské války 

Hannibal 

 



6.A, 6.B, 6.C  Občanská výchova – vyučující Bronislav Šmíd 

                                                 email: smid@zsdolnikounice.cz 

                                                             bronek.smid@gmail.com 

                                                mobil: 608886920    

 

 

T é m a:   Rodina,  její 

potřeby a přání v době 

Koronavirové – COVID 19 

 

Vymysli, napiš, nafoť a vytvoř projektovou 

práci nebo referát klidně formou prezentace 

o důležitosti rodiny a její soudržnosti 

v současné době. 

Pokud nebudeš něčemu rozumět, napiš i na 

soukromý email nebo i zatelefonuj. B. Šmíd. 
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