
6.B  Český jazyk – vyučující Bronislav Šmíd 

                                email: smid@zsdolnikounice.cz    

Po. 21.4.2020 Skloňování přídavných jmen-učebnice Fraus  

                          str. 38 - 40 

                         A) přídavná jména tvrdá – vzor mladý (mužský  

                                                                         rod, ženský rod,  

                                                                         střední rod   

                         B) přídavná jména měkká – vzor jarní (r.m., r.ž,  

                                                                           r.stř.)   

                         C) přídavná jména přivlastňovací – vzory otcův  

                                                                                        a matčin   

Tabulku v učebnici Fraus na str. 40 k přivlastňovacím př. jm. si 

pořádně přečíst a vyskloňovat (s učebnicí a potom i bez učebnice)   

 

St. 23.4.2020  Čítanka Fraus str. 160 – Poznáme rizika nových  

                              technologií? Přečíst úryvek: Bude možné  

                              předurčovat naše myšlení a chování? Aldous Huxley:  

                              „Konec civilizace“ Zkus si představit, že se ocitneš  

                              v roce 2500. Jak si svět v tomto roce představuješ?  

                              Popiš to do čtenářského deníku nebo do literárního  

                              sešitu. Zkus odpovědět na otázku 5 na str. 161.  

                              Přečti si na liště na str. 161: „Největší hrozby pro  

                              lidskou civilizaci“ – Nick Bostrom (filozof) + zamysli  

                              se na odstavcích: „Hledání souvislostí“ str. 161.  

                              Neprožíváme dnes podobnou situaci? 

Čt. 23.4.2020  Učebnice Fraus str. 39 cv. 1 – tvořit správné tvary 

                             Učebnice Fraus str. 39 cv. 3 – doplnit do učebnice  

                             tužkou 



                                                   

                          Doplňte přísloví a přirovnání:  

                             Na hrub_ p_tel hrubá záplata. Ve zdravém těle  

                             zdrav_ duch. Můj malý bratr je hrav_ jako kotě. Psi za  

                             plotem byl_ vztekl_ jako čert.  

Pá. 24.4.2020 Učebnice Fraus str. 40 cv. 5 – vyber a utvoř správná 

                             spojení na papír (nafoť a pošli mi to emailem)  
                          Učebnice Fraus str. 40 cv. 6 – napiš do školního  

                             sešitu.   

Doplňte –nn, nebo –n,:   

 ply__á angličtina, ce__ý dar, souhr__ý výklad, celode__í služba, 

proutě__ý koš, ra__í vstávání, trest__ý čin, skleně__á miska, 

dřevě__ý schod, úči__á pomoc, jele__í parohy, hlině__ý džbánek, 

sezo__í slevy, drátě__á košile, olově__á kulička, neúči__á obrana, 

byli__ý čaj, ra__í ptáče            

 



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

na období od 20. 4. do 24. 4. 2020 

1. hodina  

Zkontroluj si, zda máš z minulého týdne spočítáno vše správně. Pokud objevíš, že tam máš chybu, a nevíš proč, 

napiš mi otázku na mail. Vysvětlím ti to. 

 

2. hodina – znaky dělitelnosti čísel  

Prohlédni si čísla 29 567 a 303 846. Jak zjistíš, zda je některé z nich dělitelné třemi? Písemně to vydělíš nebo si 

vezmeš kalkulačku: 

29 567 : 3 = 9 855 zb. 2  Toto číslo není dělitelné číslem 3. 

578 142 : 3 = 192 714 zb. 0  Toto číslo je dělitelné číslem 3. 

Bez kalkulačky se musíš pustit do pracného výpočtu. Já poznám během několika málo sekund, které z těchto 

čísel je dělitelné číslem 3. 

Podobně i u dalších menších čísel (2, 4, 5, 6, atd.). A toto se teď máš naučit i ty.  

Pravidla si napiš do sešitu, ať se ti lépe pamatují. 

 

Nejprve to nejjednodušší: 

Znaky dělitelnosti číslem 1, 2, 5, 10 nebo 100 

 

Podívej se na násobky čísla 1: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, atd. Z toho vyplývá, že: 

Číslem 1 je dělitelné každé přirozené číslo. 

 

Podívej se na násobky čísla 2: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, … a takto mohu pokračovat dál a dál, všechna čísla končí na sudou číslici. 

Číslem 2 jsou dělitelná všechna sudá čísla (zápis čísla končí číslicí 0, 2, 4, 6 nebo 8). 

 

Podívej se na násobky čísla 10: 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,… a takto mohu pokračovat dál a dál, všechna čísla končí na 0. 

Číslem 10 jsou dělitelná všechna čísla, která končí na 0. 

 

Podívej se na násobky čísla 5: 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ,… a takto mohu pokračovat dál a dál, všechna čísla končí na 

číslici 0 nebo 5. 

Číslem 5 jsou dělitelná všechna čísla, která končí na 0 nebo 5. 

mailto:hodovska@zsdolnikounice.cz


Podívej se na násobky čísla 100: 

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200,… a takto mohu pokračovat dál a dál, všechna 

čísla končí na 00. 

Číslem 100 jsou dělitelná všechna čísla, která končí na dvě nuly. 

 

3. hodina – Znak dělitelnosti číslem 4 

Vyjdeme z toho, že číslem 4 je dělitelné číslo 100, protože 100 : 4 = 25 zb. 0. 

Každá stovka se dá vydělit číslem 4 beze zbytku? Tím pádem bude dělitelné číslem 4 každé číslo, které končí na 

dvě nuly (je dělitelné číslem 100). Takže mě bude zajímat jen to, co je v čísle obsaženo nad poslední stovkou. 

Číslem 4 jsou dělitelná všechna čísla, jejichž poslední dvojčíslí je dělitelné čtyřmi.  

303 822 : 4 = 75 955 zb. 2   Číslo 303 822 není dělitelné 4, protože končí na 22, které také není dělitelné 4. 

303 828 : 4 = 75 957 zb. 0 Číslo 303 828 je dělitelné 4, protože končí na 28, které je dělitelné 4. 

 

Cvičení  

1) Podtrhni čísla, která jsou dělitelná dvěma. 

1 875 406 390 75 4 000 414 

 

2) Podtrhni čísla, která jsou dělitelná pěti. 

1 308 335 72 560 4 414 505 552 

 

3) Podtrhni čísla, která jsou dělitelná deseti. 

250 80 421 18 090 2 305 9 000 

 

4) Podtrhni čísla, která jsou dělitelná čtyřmi. 

1 432 500 4 134 12 084 501 225 

 

 

 

 

4. hodina – Znaky dělitelnosti – opakování 

Můžeš se podívat na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EqopXW2lw84 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EqopXW2lw84


6.C  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

20. – 24. 4.  

 

Úterý 21. 4. 

- opsat si do slovníčku slovíčka 5B z Quizletu https://quizlet.com/389754207/project-2-5b-flash-

cards/  

- na Quizletu udělat část Learn v lekci 5B 

- WB str. 46 cv. 1, 2 

 

Středa 22. 4. 

- učebnice str. 58 cv. 3a – přečti si článek a do sešitu Exercise book udělej cv. 3b  

- NOVÁ GRAMATIKA – ve WB na str. 76 si přečti a zvýrazni odstavec 5.2 Druhý stupeň příd. jmen 

- dovysvětlení:  

Co je 2. stupeň přídavných jmen? Například od příd. jména velký je 2. stupeň slovo větší, od malý je 

to menší.  V angličtině tento 2. stupeň (comparative) tvoříme následovně: 

A. jednoslabičná slova (big, small, nice, hot,…) a dvouslabičná končící na y (happy, lazy,…) 

- přidáváme koncovku - er   

 

small → smaller 

nice → nicer (u slov končících na e přidáváme už jen r) 

happy → happier (y se změkčuje na i) 

 

B. dvouslabičná a víceslabičná slova (exciting, important, difficult,…) 

- tvoříme pomocí slova more, které dáváme před příd. jméno 

 

difficult  →  more difficult 

important → more important 

- často se používá s 2. stupněm příd. jmen výraz than – než (On je vyšší než já → He is taller than me.) 

- WB str. 46 cv. 3 

- učebnice str. 59 cv. 5 – udělat do Exercise book 
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Čtvrtek 23. 4.  

- WB str. 47 cv. 5, 6 

- zahrej si Kahoot (otevřený do pátku 24. 4. do 14:00) 

 - odkaz: https://kahoot.it/challenge/03246047?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1586941289524 

- PIN přes kahoot.it : 03246047 

 

Pátek 24. 4. 

- na Quizletu v lekci 5B udělat část Write, Test, Match 

- vyplň online kvíz: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5eFXZ0Kg2Tcg9MQKHcU9k8xnKvA1K3W5uslL0mMFu

EFD1CA/viewform?usp=sf_link 

 

https://kahoot.it/challenge/03246047?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586941289524
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6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 20.-24.dubna 

1. hodina 

Procvičíme převody jednotek objemu, přikládám pomocnou tabulku. 

Protože se objem objevuje v jednotkách krychlových i v litrech platí, že 1 litr má 

stejný objem jako 1dm3 a také 1 ml má stejný objem jako 1 cm3 to nám 

v obrázku ukazuje ta červená šipka 

Např. 2m3= 2 000 dm3 pohybuji se pouze po zelených šipách 

 5,8hl = 580 l opět se pouze po modrých šipkách 

POZOR!!!! 

3,8 m3 = 3 800 l  nejprve se dostanu k jednotce, u které je šipka to je dm3 a pak 

přejdu přes šipku (ta znamená vlastně =) dolů na litry pro upřesnění 3,8 m3 = 

3 800 dm3 =3 800 l   
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Tak a teď zkus sám: 

320m3=    cm3    630 dl =   l 

0,000 5dm3=   m3    9,5cl=   ml 

125mm3=   cm3    0,0025 hl=   dl 

520dm3=  l    8 300 000 ml =   m3 

0,006hl=  cm3    250 cm3=    cl 

0,08 dl =  mm3     0,05 dm3 =    dl 

 

2. hodina 

Měření objemu kapalných a sypkých látek 

Pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=sddNUHcWzqU 

V něm je moc hezky ukázané jak správně měřit objem 

Zápis do sešitu: 

Měření objemu kapalných a sypkých látek 

Objem měříme u kapalných a sypkých látek odměrnými nádobami nebo 

odměrnými válci. 

Před měřením kapalin zjistíme údaje o odměrném válci: 

1. V jakých jednotkách je stupnice 

2. Jaké hodnotě odpovídá 1 dílek 

3. Odchylku měření (polovina nejmenšího dílku) 

4. Rozsah stupnice (jaký nejmenší a největší objem můžeme měřit) 

Při měření odměrným válcem musíme dodržovat několik zásad: 

 Válec musí stát na vodorovné podložce 

 Při pohledu na stupnici musíme mít oko v rovině hladiny 

 Hladina kapaliny je u stěny odměrného válce zakřivená, proto musíme 

číst údaj na stupnici podle rovné části hladiny 

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


6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 20. – 24. 4. 2020 

 

20. 4. – téma: Řasy 

 uč. str. 78 až 80 – přečíst 

 Pusť si video:  
https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OKXSpA0Vnd4


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



24. 4. – téma: Houby – charakteristika, stopkovýtrusné houby 

 uč. str. 102 a 103 – přečíst 

 Projdi si prezentaci a udělej si z ní zápis do sešitu (součástí zápisu jsou i nákresy).   
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností se obrať na můj e-mail.  

 

 

 



Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 20. 4 do 24. 4. 2020  
 
Dobrý den, tentokrát na ověření znalostí vyzkoušíme test – Polární oblasti, Afrika 
 
https://forms.gle/RLZDew9jnwUdnazi6 
 
Test vypracuj do 24. 4. 2020. Pokud máš nějaký technický problém, který ti neumožní 
test vypracovat, napiš. 
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika – podnebí, přírodní krajiny 
 
Většina světadílu leží v tropickém pásu, velké rozdíly jsou v množství srážek. 
Rozlišuje se podnebí – tropické vlhké 
   tropické střídavě vlhké 
   tropické suché 
   subtropické 
 
Typické přírodní krajiny – tropické deštné lesy 
   savany 
   pouště a polopouště 
   stálezelené lesy a křoviny 
 
V elektronické učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=31 
 
 
přečíst strana 62, 64 a 65, prohlédnout obrázky, videa, … 
 
 
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 
 

https://forms.gle/RLZDew9jnwUdnazi6
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=31
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6.C, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 20. do 24. dubna 

 

1. hodina – opakovací test - https://forms.gle/TmYyFAm5datEhUnm6 

2. hodina – nadpis – Spartakovo povstání – z učebnice ze strany 102 vypsat informace do 

sešitu tak, abys na základě těchto informací objasnil, kdo to byl Spartakus a kdo to 

byli gladiátoři (o nich na straně 101) 

https://forms.gle/TmYyFAm5datEhUnm6

