
 

6. C  Český jazyk -  tř. uč.  a  vyučující   Bronislav Šmíd,   

                               email: smid@zsdolnikounice.cz   

                                   bronek.smid@gmail.com    

                        Mobil: 608886920 

 

St. 18.3.2020:  učebnice Fraus str. 14, cv. 5 – doplňování  -i/-í, -y/-ý 

                         učebnice Fraus str. 18, cv. 2- napsat do sešitu 

                         učebnice Fraus str. 20, cv. 2 – podtrhnout obyčejnou  

                         tužkou   

Čt. 19.3.2020   čítanka Fraus str. 16 – 17, přečíst  „Noc na Karlštejně“  

                         úkol: Kde leží hrad Karlštejn, proč byl postaven, co se na   

                         něm ukrývalo v dalších časech,     

                         na str. 17, přečíst  píseň „Do věží“ – odpovědět na otázky  

                         1 a 2 pod textem. Zkus tuto píseň zrepovat a nahrát se.           

Pá. 20.3.2020:  učebnice Fraus str. 20, cv. 3 – ml. kategorie ve  

                         správném tvaru (pád, rod, číslo, vzor). 

                         udělat přílohu – tabulka, doplnit správné tvary podle  

                         zadání     

Út. 24.3.2020   učebnice str. 20, cv. 3 – u podst. jmen určit ml. kategorie 

                         a dát je do správného tvaru  (do školního sešitu).     
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Matematika, Eva Hodovská, hodovska@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3. do 24. 3. 2020 

 

Vzhledem k tomu, že minulý týden bylo práce víc, tento týden máš za úkol jen zkontrolovat si řešení 

příkladů z minulého týdne a naučit se pomocí úhloměru rýsovat úhly dané velikosti. 

1. až 4. hodina 

Podívej se na video Úhly, měření, rýsování 

https://www.youtube.com/watch?v=PW1CH2q8qKQ 

Narýsuj do školního sešitu tyto úhly 

 α = 50° 

 β = 75° 

 γ = 32° 

 δ = 110° 

 ε = 155° 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24. 3.  

18.3. Středa 

- opsat si slovíčka 4D z Quizletu do slovníčku 

- WB str. 40 cv. 1, 2 

- přespat následující cvičení do sešitu 

1. Complete the sentences. Use a little or a few. 

 

1. There’s _______ cheese. 

2. There are _______ sausages in the fridge. 

3. We need _______ milk. 

4. We need _______ tomatoes. 

5. Put ________ cream in a bowl. 

6. There are only _______ tins of dog food left. 

 

19. 3. Čtvrtek 

- přečíst si gramatiku ve WB str. 76 část 4.5 Určitý a neurčitý člen (určitý člen THE používáme jak u 

počitatelných, tak u nepočitatelných podst. jmen. Zpravidla se používá, když o dané věci mluvíme už 

podruhé nebo myslíme konkrétní věc) 

 př. I need some flour. – Potřebuji mouku. 

       Put the flour in the bowl. – Dej tu mouku do misky. 

- učebnice str. 51 cv. 3b (1,2) – přepsat do sešitu 

20. 3. Pátek 

- WB str. 41 cv. 4 

- následující cvičení přepsat do sešitu 

1. Complete the sentences. Choose A or B. 

1. I cooked _____ fish for dinner. 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

2. Have we got _____ satsumas? 
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C. ☐ any 

D. ☐ some 

3. I usually have _____ milk for breakfast. 

E. ☐ any 

F. ☐ some 

4. Is there _____ sugar left? 

G. ☐ any 

H. ☐ some 

5. Did you put _____ salt in the soup? 

I. ☐ any 

J. ☐ some 

6. I bought _____ cheese. 

K. ☐ any 

L. ☐ some 

 

24. 3. Úterý 

- trénovat na quizletu slovní zásobu 

- opakovat si nepravidelná slovesa 

- WB str. 41 cv. 6 

- následující cvičení přepsat do sešitu 

1. Complete the text. Use a, some or the. 

I went to a restaurant yesterday for lunch. (a) _______ restaurant was full, so I waited fifteen 

minutes for (b) _______ table. I ordered (c) _______ soup and (d) _______ hamburger. (e) 

_______ soup was cold and (f) _______ hamburger was awful! 

 

- přeložit následující věty do sešitu: 

1. Potřebuji tabulku čokolády.  

2. Nemáme žádné mléko v lednici. 

3. Dej ta vajíčka do pánve. 

4. Nalij trochu vody do misky. 

5. Musím koupit 3 sáčky brambůrek. 



Dějepis – 18. března – 24. března 

Pátek 20. března a pondělí 23. března – učebnice strana 87 cvičení 4 – vypracovat, poslat mailem na 

bublak@zsdolnikounice.cz nejpozději 25. března + ti, co neposlali úkol z minulého týdne, poslat 

rovněž, bude ohodnoceno 
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FYZIKA 

Jitka Odehnalová, odehnalova@zsdolnikounice.cz 

18. – 24.3.  

 

Pá-20.3.2020 

Teplota a teplotní stupnice uč. Str. 57-58- pročíst a zapsat zápis( dva poslední modré rámečky) 

 

Po 23.3.2020 

Vypracovat do sešitu uč str. 58/1,2,3 

Pracovní list vytisknout a doplnit. Pokud nemáte možnost tisknout, vypracovat do sešitu. 
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6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 

 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 

e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 

období: 18. – 24. 3. 2020 

 

20. 3. – téma: Dvoukřídlí 

 Projít si prezentaci a opsat si z ní zápis do sešitu.  

 uč. str. 63 a 64 – přečíst 
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23. 3. – téma: Blechy a chrostíci 

 Projít si prezentaci a opsat si z ní zápis do sešitu.  

 uč. str.  65 – přečíst si blechy 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 3 do 24. 3.  

Zápis do sešitu (napsat nebo vytisknout a nalepit)  

 

Tichý oceán (Pacifik) 

Největší oceán naší planety  

Mariánský příkop – nejhlubší místo na Zemi (10 994 m pod mořem) 

Pobřeží na západě a východě se výrazně liší 

 Západ (Amerika) – málo členité, břehy prudce spadají do 

hlubin, šelf je úzký nebo žádný 

 Východ (Asie) – bohatě členité, od oceánu je oddělují 

poloostrovy a oblouky ostrovů, šelf je rozsáhlý 

Mořské dno tvoří: 

- oceánské příkopy (leží na rozhraní litosférických desek => sopečná 

činnost, zemětřesení, vznik tsunami) 

-oceánské hřbety  

- oceánské pánve – zaujímají obrovskou rozlohu  

Významný je rybolov a lodní doprava. 

 

 

 

 

 

Úkol: najdi na mapě a zapiš do sešitu (číslo udává počet, kolik jich máš 

napsat) 

- okrajová moře (7) 

- ostrovy a souostroví (7) 

- zálivy (1) 

- poloostrovy (4) 
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