
6.C    Český jazyk     vyučující -  Bronislav Šmíd 

Období 18.5. – 22.5.2020  email: smid@zsdolnikounice.cz 

 

Út. 18.5.2020 www.onlinecviceni.cz,  2. stupeň – český jazyk, pro 6. ročník 

                                podst. jm. – skloňování – souhrn – 03b, 04b, 05b. 

                                příd. jm. – souhrn  - 03b, 04b, 05b. 

St. 20.5.2020 www.onlinecviceni.cz,  2. stupeň – český jazyk, pro 6. ročník 

                                Zájmena – skloňování zájmena  (já)   02b   

                                Zájmena  - skloňování zájmena ona, naše (1)   01b 

                                Zájmena  - skloňování zájmena já, my, vy   01b 

                                Zájmena  - skloňování zájmena já, my, vy (1)  01b      

       

Čt. 21.5.2020 Učebnice SPN str. 102 cv. 5 – napiš do sešitu 

                                Učebnice SPN str. 102 cv. 6 – napiš na list papíru, naskenuj,  

                                nafoť a pošli mi to.  

 

Pá. 22.5.2020 Učebnice Fraus str. 55 cv. 2 – v uvedeném cvičení vyber  

                                 slovesa a urči u nich mluvnické kategorie - osobu, číslo, čas,  

                                 způsob. 

                                 Učebnice Fraus str. 57 cv. 5 – doplň do tabulky tužkou, nafoť,   

                                 naskenuj a pošli mi to.  
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz,  

na období od 18. 5. do 22. 5. 2020 

 

1. hodina 

NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL 

Výklad učiva je na následujících videích. 

https://www.youtube.com/watch?v=PesBMgRO1A8  

https://www.youtube.com/watch?v=-zYLo1FbWC0 taky dobré 

 

Zápis do sešitu: 

Největší společný dělitel 

Největším společným dělitelem přirozených čísel je číslo, které je největší ze všech 

společných dělitelů těchto čísel. 

Značí se D. 

 

Určení největšího společného dělitele:  

Př.: Určete největšího společného dělitele čísel 28 a 42.  

 

1. způsob:  

  dělitelé čísla 28 jsou 1; 2; 4; 7; 14; 28 

  dělitelé čísla 42 jsou 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42 

Čísla 28 a 42 mají společné dělitele 1; 2; 7; 14. 

Největším společným dělitelem těchto čísel je 14. 

 

2. způsob: 

  Čísla rozložíme na součin prvočísel:  

28 = 2 · 2 · 7 

42 = 2 · 3 · 7 

Součin prvočísel, která se vyskytují v rozkladech obou čísel, je největší společný dělitel 

daných čísel.  

D(28; 42) = 2 · 7 = 14 
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PRACOVNÍ LIST – cvičení z 2. a 3. hodiny vypočítej (můžeš i do sešitu nebo na volný 

papír) a pošli na můj mail. Chci vědět, jak ti toto počítání jde.  

2. hodina – Největší společný dělitel 

1) Urči největšího společného dělitele čísel pomocí rozkladu na součin prvočísel: 

a) D(14;  42)  

b) D(120;  180)  

c) D(48;  96;  120)  

d) D(12;  28) 

e) D(16;  27) 

f) D(18;  36; 72) 

g) D(12;  32; 44) 

  



3. hodina – Největší společný dělitel 

1) Urči největšího společného dělitele čísel (můžeš zpaměti). 

2) Podtrhni příklady, v nichž jsou v závorce čísla nesoudělná. 

 

a) D(12, 4) = 

b) D(5, 9) = 

c) D(1, 11) = 

d) D(30, 18) = 

e) D(8, 7) = 

f) D(10, 8) = 

g) D(15, 20) = 

h) D(9, 6) = 

i) D(6, 7, 8) = 

j) D(5, 10, 15) = 

k) D(8, 12, 20) = 

l) D(3, 15, 6, 9) = 

 

 

 



6.C  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 

 

Úterý 19. 5. 

- opsat si slovíčka z Quizletu lekci 6A 

- na Quizletu udělat část Learn v lekci 6A 

- WB str. 54 cv. 1 

 

Středa 20. 5. 

- na Quizletu udělat část Write v lekci 6A 

- WB str. 54 cv. 2 

- NOVÁ GRAMATIKA – Budoucí čas pomocí BE GOING TO 

 - ve WB si přečíst a zvýraznit na str. 77-78 část 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

 - dovysvětlení: - budoucí čas pomocí be going to používáme, když máme něco v plánu 

 Ona má v plánu si koupit nový mobil – She is going to buy a new phone. 

 Ona nemá v plánu si koupit nový mobil. – She is not going to buy a new phone. 

 Má v plánu si koupit nový mobil? – Is she going to buy a new phone? 

!!!! Nesmíte zapomenout na sloveso BÝT (am, is are) 

- následující cvičení buď vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu Exercise book 

Put the words in the correct order to make sentences. Uspořádej slova do vět. 

1. to / programme / going / I / record / the / am 

2. going / we / news / watch / the / aren’t / to 

3. get married / is / my brother / to / going / in June 

4. a new computer / not / buy / I / to / going / am 

5. stay / to / at a campsite / they / going / are 

6. the dog / to / isn’t / for a walk / take / Dad / going 
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Čtvrtek 21. 5. 

- na Quizletu v lekci 6A udělat část Test 

- WB str. 55 cv. 4, 5 

- zahrej si Kahoot na novou gramatiku pomocí odkazu: 

https://kahoot.it/challenge/03471027?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1588578626827 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 03471027 

- Kahoot je otevřený do pátku 22. 5. do 14:00  

 

Pátek 22.5. 

- na Quizletu v lekci 6A udělat část Match 

- následující cvičení buď vytisknout a nalepit nebo přepsat do sešitu Exercise book 

1. Complete the sentences. Use going to and the verbs in brackets. 

1. Mum _________________________ me to school tomorrow. [drive] 

2. The teacher _______________________________ us a DVD. [show] 

3. We _____________________________ a test on Monday. [not have] 

4. Richie and Jane ______________________ tennis tonight. [not play] 

5. My sister _______________________ at her friend’s house. [not stay] 

6. My parents ________________________________ a new car. [buy] 

 

- zahrej si Kahoot na tvoření vět pomocí be going to, využij odkaz: 

https://kahoot.it/challenge/07448918?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1588578935376 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 07448918 

- Kahoot je otevřený do pátku 22.5. do 14:00 

https://kahoot.it/challenge/03471027?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588578626827
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6. C, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 18. do 22. května 

1. hodina – videa ke křesťanství (látka z minulého týdne): 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zapadni-svet-slavi-narozeni-jezise-krista-

25-prosinec-153252 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327 

2. hodina – nadpis – rozkvět Římské říše, zápis – rámeček na straně 109 dole, nalepit mapu ze strany 

108: 

 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zapadni-svet-slavi-narozeni-jezise-krista-25-prosinec-153252
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zapadni-svet-slavi-narozeni-jezise-krista-25-prosinec-153252
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/velky-patek-den-ukrizovani-jezise-krista-153327


Fyzika 6.ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 18. – 22. května 

Dnes se naučíme počítat hustotu. Do sešitu si udělej zápis + oba řešené příklady. Do sešitu si také 

vypočítej 3 příklady, které najdeš na konci mé přípravy. U příkladů dodržuj postup řešení. To 

znamená zápis, co chci vypočítat, vzoreček a výpočet.  

Výpočet hustoty 
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A teď už to zkusíš sám do sešitu, pro výpočet můžeš použít kalkulačku. 

 Pozor na jednotky. Pokud bude hustota v 
𝑔

𝑐𝑚3 musí být hmotnost v gramech a objem v cm3 

Pokud bude hustota v 
𝑘𝑔

𝑚3 musí být hmotnost v kg a objem v m3. 

Př. 1 

  Objem cisterny je 15m3. Je naplněna lihem o hmotnosti 12 000kg. Určete hustotu lihu. 

Př. 2 

 Olověná deska má objem 56 dm3 a hmotnost 633 kg. Jaká je hustota olova. 

Př.3 

 0,75 litrů lihu má hmotnost 600g. Jaká je jeho hustota?  

 

Příklady mi nemusíš posílat, řešení pošlu příští týden. Kdyby byl někde problém, napiš 



6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 18. 5. – 22. 5. 2020 
 
18. 5. – téma: Stavba těla cévnatých rostlin 

 uč. str. 85 a 86 – přečíst 
zápis do sešitu:  
nadpis: Stavba těla cévnatých rostlin 
Základní rostlinné orgány jsou kořen, stonek, list. 
Kořeny upevňují rostlinu v půdě a přijímají vodu s rozpuštěnými anorganickými látkami. 
Stonek vodu s těmito látkami vede do ostatních částí rostliny a organické látky vznikající hlavně 
v listech rozvádí do celé rostliny. Stonek může mít i funkci zásobní (oddenek). Podle utváření 
stonku rozdělujeme cévnaté rostliny na byliny a dřeviny.  

 byliny – dužnatý stonek - tvořen pokožkou, dužninou a cévními svazky 

 dřeviny – dřevnatý stonek – tvoří jej borka, lýko, dřeň  
Hlavní funkcí listů je vytváření organických látek a dýchání.  
 
Poznámka: Kořenu, stonku a listu se budeme podrobněji věnovat v 7. třídě.  
 
22. 5 – téma: Výtrusné rostliny – plavuně, přesličky 

 uč. str. 87 a 88 – přečíst 

 Pro lepší přehlednost uvádím svoji prezentaci, ze které si opiš zápis do sešitu. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

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



Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 5. do 22. 5. 2020  
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Oblasti Afriky 
 
3. Země Guinejského zálivu a povodí Konga 
Oblastí prochází rovník, typické je horké vlhké podnebí. Původně zde převládaly  
tropické deštné lesy, které stále více bývají nahrazovány zemědělskou půdou. 
Pěstuje se např. kakaovník, kaučukovník, palmy, banánovník, chlebovník, … 
Významná je těžba ropy. 
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=38 
  
 
4. Východní Afrika 
Oblast je převážně hornatá, typickou krajinou jsou savany. Bylo zde zřízeno mnoho 
národních parků na ochranu divoce žijících zvířat. Do oblasti patří i ostrovní státy, 
nejznámější je Madagaskar. 
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=39 
 
5. Jižní Afrika 
Je zde mírnější podnebí, na suché oblasti pouští Kalahari a Namib navazují  
subtropické krajiny. Především v Jihoafrické republice jsou velká naleziště 
zlata, diamantů a uhlí.  
 
V elektronické učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=40 
 
Úkol – v elektronické učebnici vyhledej státy, které do těchto oblastí patří. 
Úkol nemusíš posílat. 
 
 
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 
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