
6.C  Český jazyk – vyučující:  Bronislav Šmíd 

Zadání 8.6. – 12.6.2020  email: smid@zsdolnikounice.cz 

 

Út. 8.6.2020:  Učebnice Fraus str. 62 cv. 3 – napiš si do sešitu 

                             Učebnice Fraus str. 70 cv. 1- napiš si do sešitu    

 

St. 11.6.2020  Vyhledejte ve větách přísudek a podtrhněte ho vlnovkou 

Zatelefonuji ti večer. S tréninkem jsem začal už v pěti letech. Na první 

nástupiště právě přijel vlak z Brna. Tento pořad jsem neviděla. Odpoledne si 

budu hrát počítačové hry. V kolik hodin jsi dnes vstával? Vy se s nimi budete o 

tom ještě radit? Autobus se pomalu rozjel. Děti seděly dlouho kolem táboráku. 

Co ti o nás Klára vyprávěla? Budu o tom ještě přemýšlet. Kde jste byli včera 

odpoledne?    

Doplňte koncovky do textu: Všechna děvčata a chlapci z naší třídy se zúčastnil_ 

turnaje ve vybíjené. Knihy a sešity ležel_ rozházené po celém stole. Upustil 

penál a všechny tužky i pero se rozkutálel_ pod lavicemi.  Bulharsko a Řecko 

uzavřel_  spolu novou hospodářskou smlouvu. Brankář i celé mužstvo podal_ 

vyníkající výkon. Petr, Milena, Monika a Věra šl_ na oběd do školní jídelny. 

Někam se nám zaběhl_ kuřata.  

 

Čt. 10.6.2020  Učebnice Fraus str. 123 cv. 4a) – přečti si  a popiš krátce (7 vět) 

                              sám sebe 

 

Pá. 12.6.2020   Udělej si test – ověření. Je součástí zadání na samostatném  

                                listu. 
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6.B a 6.C  Český jazyk – vyučující: Bronislav Šmíd 

Test - ověřování květen 2020 email: smid@zsdolnikounice.cz 

Doplň: V_stoupil_ jsme z vlaku. Naše oči udiveně bloudil_ po krajině. Nemohl_ 

ji poznat, neboť spousty sněhu zavalil_ údol_. Cesty byl_ zas_pány. Čerstvé 

stopy několika chodců nás však zlákal_, a tak jsme statečně vykročil_. Za chvíl_ 

jsme se ocitl_ v lese. Větve stromů se prohýbal_ pod tíhou sněhu a jen naše 

kroky rušil_ tajemný klid. Nadýchal_ jsme se čerstvého vzduchu, ale nohy jsme 

již sotva vytahoval_ z hlubokých závějí. Vyšl_ jsme raději z lesa a zamířil_ 

k nejbližší chatě.  

Utvořte 2. a 3. stupeň:  

milý 

věrný 

krásný 

křehký 

vlhký 

sladký 

hluboký 

Doplň tvarem zájmene –já-:  

Když jsi ode…..  odešel, napadlo ….., že můžeš přijít častěji. Kolik ….. vlastně 

dlužíš? Přijď ke ….., budeš ….. učit matematiku. Pověřili zrovna ….. Ať se zlobí, 

alespoň ….. dá pokoj. Slíbil jsi, že ….. vyprovodíš.  ….. se to nelíbí, ale na ….. 

nezáleží. Pomůžeš …..? ….. tím nepomůžeš. Rádi by ….. viděli.  

Napište slovy:  15, 89, 67, 226, 594, 863, 1278, 1781, 1999,  

Napište slovesa v 1. os. čísla jednotného a ve 3. os. čísla množného: 

lyžovat 

malovat 

vyšívat 

vařit 

sáňkovat 

začít 

kupovat 
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6. ročník – matematika – zadání, Eva Hodovská, za období od 8. 6. do 12. 6. 2020 

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

 

1. hodina: ČÍSLA OPAČNÁ, ABSOLUTNÍ HODNOTA 

Zkontroluj si řešení úloh z minulého týdne. 

Nová látka – prostuduj si text: 

 

 

 

Této vzdálenosti říkáme absolutní hodnota. Do sešitu si zapiš: 

 

Absolutní hodnota je vzdálenost daného čísla od čísla 0 po jeho zobrazení na číselné ose. 

Protože je to vzdálenost, je to vždy kladné číslo. Jen absolutní hodnota čísla 0 je zase 0. 

Absolutní hodnotu zapisujeme podobně jako vzdálenost dvou bodů (tedy délku úsečky): 

|+14| = 14 |–12| = 12 | 0 | = 0 

Číslo kladné a číslo záporné, která mají stejnou absolutní hodnotu, nazýváme čísla opačná. 
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2. hodina: Celá čísla – procvičení 

(Řešení těchto úkolů mi neposílej. Příští týden si zkontroluješ řešení.) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  



3. hodina: Celá čísla – procvičení 

(Řešení těchto úkolů mi neposílej. Příští týden si zkontroluješ řešení.) 

 

 

 



4. hodina: Procvičovací úlohy (Řešení těchto úkolů mi neposílej. Příští týden si zkontroluješ řešení.) 

 

 



6.C  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

8. – 12. 6. 

 

Úterý 9. 6. 

- Opsat si slovíčka z Quizletu lekci 6D 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Learn 

- WB str. 60 cv. 1, 2 

 

Středa 10. 6. 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Write 

- WB str. 60 cv. 3 

 

Čtvrtek 11. 6. 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Test 

- učebnice str. 74 – přečíst komiks a do sešitu Exercise book udělat cv. 1 na str. 74 

 

Pátek 12. 6. 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Match 

- JAK VYJÁDŘIT NABÍDKU/NÁVRH: (3 způsoby) 

 1. pomocí Let´s – Let´s have a pizza (Pojďme si dát pizzu) 

 2. pomocí Shall – Shall we have a pizza? (Dáme si pizzu?) 

 3. pomocí Why not – Why don’t we have a pizza? (Proč bychom si nedali pizzu?) 

- WB str. 61 cv. 4 
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Fyzika 6. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 8.- 12. června 2020 

 

Při online výuce jsme narazili na problém. Pokud si přečtete zadání slovní úlohy je zapotřebí správně 

vyčíst a zapsat dané veličiny. Pokud je popletete, výsledek už nikdy nevyjde správně. 

 

Veličina značka jednotka jednotka 

Hmotnost m g kg 

Objem V cm3 m3 

Hustota ρ 𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑘𝑔

𝑚3
 

 

Je nutné se značky veličin naučit. 

 

Pro tento týden nás čeká nové učivo-  Síla a její měření 

Uč. Str. 64-66 pročíst 

Napsat zápis na str. 66 modrý rámeček 

Str. 66/2 vypočítat do sešitu 
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6.C – PŘÍRODOPIS (domácí příprava) 
 

vyučující: Mgr. Monika Kiszová 
e-mail: kiszova@zsdolnikounice.cz 
období: 8. 6. – 12. 6. 2020 
 
8. 6. – téma: Nahosemenné rostliny – zástupci jehličnanů 

• Tuto látku najdeš v učebnici na str. 92 – 99.  

• Podívej se na prezentaci na tomto odkaze: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw&t=1s 

 

• Opiš si tento zápis do sešitu: 
 

 
 



 
 
 
12. 6. – Opakování plavuní, přesliček, kapraďorostů a nahosemenných rostlin – cykasů, 
jinanů a jehličnanů 
 

• POZOR! Zopakuj si tuto látku a na uvedeném odkaze si udělej opakovací test. Test vyplň 
nejpozději do 14. 6.  

 
Odkaz na test: 
 
https://forms.gle/TDSJvWitjkcSUfRb6 
 
 
V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů mě kontaktuj na můj e-mail.  
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Zeměpis – 6. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 8. 6. do 12. 6. 2020  
 

 
Nová látka - zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 
 
Oceánie 
Je označení pro ostrovy a souostroví v Tichém oceánu. 
 
Podle původu se rozlišují ostrovy: 
pevninské – vzniky oddělením od kontinentu, například Nový Zéland, Nová Guinea 
sopečné – vznikly sopečnou činností, například Havajské ostrovy 
korálové – atoly, vznikají na korálových útesech, například Marshallovy ostrovy 
 
Ostrovy Oceánie se dělí do tří oblastí: 
Mikronésie 
Melanésie 
Polynésie 
Ukaž si na mapě, v atlase nebo na  
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=26 
 
Obyvatelé Oceánie se živí především pěstováním tropických plodin, rybolovem, 
významný je cestovní ruch.  
Hospodářsky nejvyspělejší stát Oceánie je Nový Zéland. 
 
Na závěr si veškeré učivo pořádně zopakuj, přečti si zápisy, použij mapu nebo elektronickou učebnici: 
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis7_2/Zemepis7_2.mc&pageord=27 
 
Pokud máš vše zopakované, vypracuj test: 
https://forms.gle/xcjhzxNuQsY5Cyqv8 
 
 
Test odešli do 12. 6. 2020 
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6. C, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 8. do 12. června 

1. – 2. hodina – učebnice strany 114-123 – přečíst si kapitoly z každodenního života Římanů a dědictví 

Římské říše, zápisky nemusí být 

 

 

 


