
6.C Český jazyk – vyučující Bronislav Šmíd 

                                email: smid@zsdolnikounice.cz 

Út. 5.5.2020 Učebnice Fraus str. 46 cv.2 – napište do školního sešitu 

Doplňte do vět tvar zájmena já. Pokud je možný ještě jiný tvar, napiš ho 

do závorky.  Upřeně se na ______ zadíval a chytil ______ za rameno. (____) 

(____) Řekni ____ konečně, co si o ______ myslíš. (_____) (____) Pozvedla ke 

_____ své čokoládové oči a omluvila se ______.(_____) (_____) Ta podívaná 

_____ nesmírně nadchla, opravdu se _____ to líbilo. (____)(____) Určitě by tam 

beze _____ nešli, počkali ba na _____. (_____) (_____) To je pro ____ velmi 

těžké rozhodnutí. (_____) Obrátil se ke _____ a položil _____ ještě jednu 

otázku. (_____) (_____)  Najednou se něco ve ______ proti tomuto rozhodnutí 

vzepřelo. (_____)  Co _____chceš? (_____) 

 

St. 6.5.2020  Opakovací test – viz. samostatný list  OVĚŘENÍ 

 

Čt. 7.5.2020  Učebnice Fraus str. 46 cv. 2 – napiš do sešitu 

Přečti si na str. 46 v růžovém rámečku skloňování zájmen podle vzorů ten a náš- 

je nutné zopakovat a vyzkoušet zda to umíte bez sledování textu v učebnici.  

Učebnice SPN str. 92 cv. 2 – doplň správné tvary zájmena já. Napiš celé cvičení 

do sešitu.  
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6.B a 6.C  Český jazyk vyučující Bronislav Šmíd 

OVĚŘENÍ  duben 2020    email: smid@zsdolnikounice.cz 

Doplň !  Dobře v…chovaný člověk je dochv…lný. L…dé se z…momřivě krč…li u 

kamen. C…r…l jezdil na g…mnáz…um do Valašského Mez…ř…čí. V afr…cké 

kolonii v…pukla malár…e. Hlem…žď nám pomalu zm…zel mez…kameny. Str…c 

M…chal nos…val m…sl…vecký klobouk. V text…lní d…lně m…vali m…kací stroje. 

Město Fr…dek M…stek leží na severov…chodě Moravy. Pod m…kroskopem 

jsme prohlíželi hm..zí kř…dla. Na M…javě se konalo mez…národní setkání.  

Převeďte podstatná jména do 7.p.mn.č.:  

Král, vítěz, kněz, šimpanz, Francouz, Alois, hlasatel, jednatel, anděl, kazatel, 

učitel, velitel, cíl, hřídel, jetel, jitrocel, kachel, svízel, pytel, buditel, činitel, ctitel, 

čekatel, pisatel, hostitel, živitel, osvojitel, motýl 

Určete pád, číslo, rod a vzor u podstatných jmen: 

bílým sněhem, o tmavých lesích, nových stavení, žlutými kuřaty, milý příteli, 

malé červy, vlídného slova, ostrému noži, k vylekané koroptvi, pane správce 

Napište v množném čísle: otcův přítel, Svatoplukův prut, sousedův holub, 

Karlův sešit, sousedčin recept, Máchův vrstevník, dědův bratr, myslivcův pes, 

spolužákův sešit 

Urči druhy zájmen: já, váš, jejich, nikdo, něco, nás, tobě, komu, který, 

kterýsi, žádný, mi, my, se 

K přídavným jménům utvořte 2. a 3. Stupeň 

milý, věrný, krásný, slabý, silný, dlouhý, dobrý, rozumný, zdvořilý, pevný, zlý, 

tichý, křehký, mělký, vlhký, malý, blízký, starý, úzký, vysoký,  snadný, hluboký 

 

Toto opakování udělej a naskenuj nebo nafoť a pošli !!! 
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, na období od 4. 5. do 8. 5. 2020 

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

1. hodina 

Zkontroluj si řešení minulého týdne: 

Cvičení 1  Opiš si do sešitu tato čísla a podtrhni ta, která jsou dělitelná třemi. (Spočítej si pod ně jejich 

ciferný součet, stačí zpaměti bez rozepisování.) 

8 010 385 4 007 24 861 83 051 607 1 234 567 

  (9)                  (16)                       (11)                       (21)                         (30)                                (28) 

Cvičení 2 Opiš si do sešitu tato čísla a podtrhni ta, která jsou dělitelná devíti. (Spočítej si pod ně jejich 

ciferný součet, stačí zpaměti bez rozepisování.) 

7 002    901 9 039 2 286 56 832 102 1 234 567 

    (9)                    (10)                   (21)                     (18)                            (27)                             (28) 

Cvičení 3 Opiš si do sešitu tato čísla a podtrhni ta, která jsou dělitelná šesti. (Spočítej si pod ně jejich 

ciferný součet a také se podívej, zda jde o sudá čísla.) 

406 390 175 4 014 2 871 56 832 102 

(10)               (12)                   (13)                     (9)                     (18)                      (27) 

Největší společný dělitel dvou a více čísel 

(Červený nadpis, výpočet a tučně vytištěné si napiš do sešitu.) 

Představ si, že na Den dětí připravuji soutěž pro třídu 8.A, která má 24 žáků, a třídu 8.B, která má 20 

žáků. Musím je rozdělit je do stejně početných skupin. Jaké největší skupinky z nich mohu vytvořit? 

Zjistím, jaké dělitele mají čísla 24 a 20. Pak si označím dělitele, kteří se opakují u obou čísel: 

 
Společní dělitelé čísel 24 a 20 jsou čísla 1, 2 a 4. Největším z nich je číslo 4. 

Zapisujeme to takto: 

D(24, 20) = 4 

Já tedy mohu rozdělit děti v 8.A do šesti skupin po čtyřech a děti v 8.B do pěti skupin po čtyřech. Nikdo 

nezůstane na ocet. 

1 24 1 20

2 12 2 10

3 8 4 5

4 6

24 20
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U menších čísel mohu největšího společného dělitele určit zpaměti. Kterým největším číslem mohu 

vydělit obě čísla beze zbytku? 

a) D(5, 15) = 5 

b) D(12, 18) = 6 

c) D(12, 15, 18) = 3  

Některá čísla mají jediného společného dělitele a to je číslo 1. Těm říkáme  

ČÍSLA NESOUDĚLNÁ. 

 

D(24, 35) = 1 

2. hodina – opakování – Počítej do sešitu, řešení neposílej. 

1) Urči zpaměti největšího společného dělitele čísel v závorce: 

 

a) D(12, 4) = 

b) D(5, 9) = 

c) D(1, 11) = 

d) D(30, 18) = 

e) D(6, 7, 8) = 

f) D(5, 10, 15) = 

g) D(8, 12, 20) = 

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

2) Urči největšího společného dělitele pomocí téček a kroužkování: 

 

a) čísel 66 a 110 

b) čísel 56, 140, 196 

 

 

 

 

 

1 24 1 35

2 12 5 7

3 8

4 6

24 35



3. hodina  

Prvočísla a čísla složená 

1. úkol: Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pqc2oNm-Jo 

Do sešitu si opiš, co je prvočíslo a co je číslo složené. Opiš si i oba řešené příklady a počítej 

společně s učitelem Isibalákem. 

 

2. úkol: Podívej se na video: 

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

Do sešitu si zapiš na řádek všech 25 prvočísel do stovky. Zkus si je zapamatovat, bude se 

nám to hodit pro další výpočty. 

Zapiš si do sešitu: 

Číslo 1 není prvočíslo. (Nemá ani 2 dělitele) 

Číslo 2 je NEJMENŠÍ prvočíslo a je to také JEDINÉ SUDÉ prvočíslo. 

Hledám-li všechny dělitele prvočísla, bude to vypadat takto: 

 

 

 

 

 

 

1 2 1 7 1 13 1 23

232 7 13
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6.C  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

4. – 8. 5. 

 

Úterý 5. 5. 

- opsat si do slovníčku slovíčka lekce 5D z Quizletu 

- na Quizletu procvičit v lekci 5D část Learn a Write 

- NOVÁ GRAMATIKA – As….as… 

- ve WB na str. 77 si přečti a zvýrazni část 5.6 as…as 

- as…as je ve významu tak … jako (On je tak velký jako já – He is as tall as me.) 

- v učebnici str. 63 cv. 5b napsat do sešitu Exercise slovní spojení jako ve vzoru as heavy as lead a 

přeložit do čj 

- WB str. 50 cv. 1,2 

 

Středa 6. 5. 

- na Quizletu udělat část Test a Match v lekci 5D 

- WB str. 51 cv. 3b (dodávám vyplněný poslech, podle kterého uděláš cv. 3b) 

  

Čtvrtek 7. 5.  

- WB str. 51 cv. 4 

- zahrát si Kahoot pomocí odkazu: https://kahoot.it/challenge/04057292?challenge-id=c14aea53-

f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588060159830 

- nebo pomocí kahoot.it, kde zadáš PIN: 04057292 

- Kahoot je otevřený do pátku 8. 5. do 14:00 
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Pátek 8. 5. – Státní svátek 



Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 4. 5. do 8. 5. 2020  
 
 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 

Afrika – hospodářství 
 
V Africe se nachází velké zásoby nerostných surovin (např. ropa,  
zemní plyn, železná ruda, měď, zlato, diamanty).  
Přesto je Afrika hospodářsky nejzaostalejší světadíl.  
Průmyslově nejvyspělejší je Egypt a Jihoafrická republika.  
Významné je zemědělství, pěstuje se například ovoce, bavlník,  
kávovník, kakaovník, podzemnice olejná, batáty, maniok,  
důležitý je také chov hospodářských zvířat a rybářství. 
 
V elektronické učebnici: 
 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_1/Zemepis7_1.mc&pageord=34 
 
přečíst strana 68 a 69, prohlédnout obrázky, úkoly jsou na straně 70. 
 
Úkoly nemusíš posílat, jsou pro tvé procvičení učiva. 
 
 
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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 6. C, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 4. do 8. května 

1. hodina – učebnice strana 105 – nadpis Římské císařství, opsat tabulku z téže strany nahoře 

(možno ofotit, vytisknout, nalepit do sešitu) 

2. hodina – nadpis Octavianus Augustus – výpisky ze strany 105 tak, aby se v nich objevily pojmy, 

které jsou v učebnici zvýrazněné 

 



Fyzika 6. Ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz, Období 4.-8. Květen 

 

Na tento týden jsem pro vás nachystala pracovní list na procvičení délky a objemu.  

Prosím o zaslání do čtvrtka 7.5. do 12 hodin 
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6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 4. 5. – 8. 5. 2020 
 
4. 5. – téma: Vřeckovýtrusné houby 

• uč. str. 108 – 109 – přečíst 

• Podívej se na krátká videa:  
mykorhiza: https://www.youtube.com/watch?v=pFyAV3Z2-cQ 
https://www.youtube.com/watch?v=TM5RxZgBNtE 

 

• Pro lepší přehlednost uvádím svoji prezentaci, ze které si opiš zápis do sešitu. 
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8. 5. – státní svátek  
 
V případě jakýchkoliv nejasností a otázek mě kontaktujte na můj e-mail.  
 

 


