
6.C  Český jazyk  - vyučující:  Bronislav Šmíd 

Zadání 15.6. – 19.6.2020   email: smid@zsdolnikounice.cz 

 

Út. 15.6.2020   Napište v množném čísle do školního sešitu!  

Strom se ve větru chvěl a ohýbal. Květ se rozvíjel a voněl. Pes za každým běhal a 

štěkal. Kos poletoval a zpíval v koruně třešně. Malý skřivánek létal v oblacích a 

přivolával jaro. Temný mrak se rozplynul a zmizel. Na nebi se objevila a rozzářila 

první hvězda. Srna se rozhlédla a vyběhla na palouk. Srnec se procházel a 

popásal nedaleko. Růže byla utržena a vadla. Pole se vlnilo a zelenalo. Dívka 

zpívala a tančila.  

 

St. 17.6.2020  V větách podtrhni podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou! 

Radka má odpoledne taneční kroužek. Ty mi určitě budeš rozumět. Před okny 

našeho domu je podlouhlý záhon květin. To pro nás není žádné překvapení. 

Snad každý den se v jeho hlavě zrodil nějaký nový nápad. Dále budou v soutěži 

pokračovat Honza a Eliška. Z lesa právě vycházel hajný. Tisíc je číslovka. Tímto 

způsobem jsme postupovali všichni. Jeden z nás bude čekat doma. Co se ti 

stalo? Vítězem celé soutěže se stalo družstvo šesté třídy.   

 

Čt. 18.6.2020  Napiš sms kamarádovi do sešitu: blahopřání k narozeninám,  

                              ale že nemůžeš přijít na oslavu 

 

 

Pá. 19.6.2020  Doplň si –i, -í, -y, -ý  do textu! 
Uprostřed tepl__ch letních dnů vtrhla do zál__vu strašl__vá bouře. Od moře se 

přihnal__ hradb__ f__alov__ch mračen a v__jící studená v__chřice b__čovala i 

chráněné vody. Živl__ po celé hodiny běsnil__ s neztenčenou s__lou. Oblohu 

křižoval__ s__navé blesky, hrom__ burácel__ a strom__ se ve v__chru lámal__. 

L__dé se ukrýval__ v domech. Děti plakal__ strachy. Všichni bázl__vě 

pozoroval__ ženoucí se mraky a mnozí se bál__, že jejich příb__tky budou 

zničeny.  

Zřejmě je tohle poslední zadání, tak vás chci moji žáci požádat, abyste to udělali poctivě.  

Kvůli sobě. Bronislav Šmíd – třídní učitel 

mailto:smid@zsdolnikounice.cz


6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, za období od 15. 6. do 19. 6. 2020 

V případě jakýchkoli nejasností pište na můj mail hodovska@zsdolnikounice.cz,  

 

1. hodina – zkontroluj si řešení úloh z minulého týdne 

2. až 4. hodina – Opakování dělitelnosti – řešení mi neposílej, příští týden si zkontroluješ řešení 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz


 



 

 



6.C  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

15. – 19. 6. 

 

Úterý 16. 6. 

- WB str. 62 cv. 1, 2 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 Entertainment část Grammar 1-5 

 

Středa 17. 6. 

- WB str. 62 cv. 3 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 Entertainment část Vocabulary 1-5 

 

Čtvrtek 18. 6. 

- WB str. 63 cv. 5 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 Entertainment část Skills 1-5 

 

Pátek 19. 6. 

- WB str. 63 cv. I can 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 6 Entertainment část Test yourself 1-5 

 

 

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
http://www.projectonlinepractice.com/
http://www.projectonlinepractice.com/
http://www.projectonlinepractice.com/
http://www.projectonlinepractice.com/


Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 15. 6. do 19. 6. 2020  
 
Závěrečné opakování Afrika: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1_PS/Zemepis7_1_PS.mc&maintitle=Ze
mepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=21 
 
a Austrálie: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2_PS/Zemepis7_2_PS.mc&maintitle=Ze
mepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=14 
 
 

 
Úkoly nemusíš posílat. Máš splněný test z minulého týdne? 

 

V Bakalářích si zkontroluj průměr, tento týden dopíšu poslední hodnocení za červen. 
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6. C, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 15. do 19. června 

1. – 2. hodina – test - https://forms.gle/34FSTVGjBfW6ubhP8 (do příštího čtvrtku) 

 

 

 

 

https://forms.gle/34FSTVGjBfW6ubhP8


Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 15.-19. června 

 

Tento týden zopakujeme celé učivo z 6. ročníku. Zkus doplnit následující text. Text mi 

nemusíš posílat. Řešení pošlu příští týden ve čtvrtek. 

 

A) ÚVOD DO FYZIKY 

Fyzika je p………………… v…………    zabývající se velkým množstvím dějů, které člověk 

zkoumá a hledá jejich příčiny. Mezi hlavní pracovní metody patří: ………………,   

……………   a  ……………. 

 

B) VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES 

Těleso je p……………………, který pozorujeme kolem sebe nebo který budeme ve fyzice 

nějak využívat. Všechno kolem nás je tvořeno l……………………. L………………… mohou být 

ve skupenství p……………………, k………………………… a p………………………. 

Všechny l……………… jsou složeny z a…………………. L………………… tvořená stejnými atomy 

se nazývá p………………. Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme 

m………………. Atomy jsou velmi m…………… částice. Velikost atomu je přibližně jedna 

d……………………………………… milimetru. Atomy a molekuly se neustále pohybují. Projevy 

pohybu molekul jsou B………………………  p ……………  a  d………………. 

 

C) MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN 

Fyzikální veličina je m…………………………… v…………………………… t………………. K měření 

potřebujeme nástroj, kterým měříme - ………………………… a  ………………………, ve které 

hodnotu veličiny vyjadřujeme. Pro jednoduché zapisování přiřazujeme každé 

veličině určitou …………………….  

Fyzikální veličiny rozdělujeme na ……………………………  a  ……………………………. 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


Rozměry těles, případně vzdálenosti mezi tělesy, určujeme z…………………… fyzikální 

veličinou, které říkáme ………………………. Základní jednotkou …………………… je …………… 

(……). Menšími jednotkami jsou: dm - …………………………… (1 m = …… dm), cm - 

………………………… (1 m = ……… cm), mm - …………………………… (1 m = ………… mm), jednotkou 

větší je km - …………………………… (1 km = ………… m). K měření délky se používají 

následující měřidla:……………………………………………………………………………………………………………. 

O……………… je část prostoru vyplněná tělesem, měří se o…………………………  

n ……………………….   

Množství látek v tělese popisujeme h………………………í. H…………………… tělesa můžeme 

určit v…………………… a měřicí zařízení jsou v………….  

Hustota vyjadřuje h………………………… látky připadající na jednotku o…………………. 

Číselně je rovna podílu h…………… (……) a o………… (……). Hustota kapalných látek se 

měří h……………………..         

Při zahřátí se p……………………… délka tyčí a drátů. Ochlazením se jejich délka 

z……………………. Tento jev nazýváme d……………………… r………………………. Objem pevných 

těles, kapalin i plynů se při zahřívání z……………………… a při ochlazení z………………………. 

Tento jev se nazývá objemová roztažnost.  

T………………… je fyzikální veličina, kterou používáme k popisu stavu tělesa. Mění se 

při zahřátí tělesa nebo jeho ochlazení. Souvisí s rychlostí pohybu atomů. Čím 

rychleji se atomy pohybují, tím je t………………… v……………. Základní body Celsiovy 

stupnice jsou: 0 °C: teplota t…………………… l………… a 100 °C: bod v……… v………. Teplotu 

měříme t……………………. Pro oblast běžných teplot se nejčastěji užívají rt………………… 

a li……………… teploměry, které jsou založeny na obj…………………… roztažnosti kapalin. 

Bi………………………… teploměr je založen na obj…………………… roztažnosti kovů.  

Č……… je základní fyzikální veličina. V historii se měřil sl……………………… h…………………, 

kratší doby př………………………… h………………………. Dnes jsou hodiny založeny na stálosti 

kmitavého pohybu. Ve většině hodin a hodinek na baterie kmitá křemenný krystal. 

K praktickému měření kratších dob se používají s……………….  



6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 15. 6. – 19. 6. 2020 
 
Poslední skupinou, která nám z hlediska botaniky chybí, jsou mechorosty. Celou botaniku, se 
kterou jste se bohužel samostatně doma seznámili, budeme opakovat v 7. třídě, neboť na ni 
budeme postupně navazovat. 
 
15. 6. – téma: Mechorosty 

• Tuto látku najdeš v učebnici na str. 81 – 84 – přečíst.  

• Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc&t=392s 

 

• Opiš si tento zápis do sešitu: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nvDOSlMyWKc&t=392s


 
 
 
19. 6. – téma: Mechorosty 

• uč. str. 81 – Do sešitu si překresli a popiš stavbu mechové rostlinky. 

• Pokus se stručně popsat rozmnožovací cyklus mechů (viz obrázek): 
(Obrázek si můžeš nalepit do sešitu.) 

 

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


