
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  11.-15. ledna 
Třída: 6. B 
 

 

Český jazyk Pondělí 11. 1. 

• pokračování – Jak správně napsat e-mail 

• Tvarosloví – slovní druhy (uč. str. 50-53) 
Úterý 12. 1. 

• Minitest (vyjmenovaná slova) 

• slovní druhy 
Středa 13. 1. 

• slovní druhy 
Pátek 15. 1. 

• kulturní referát: Magda Brožová, Matyáš Moka, Šimon Mrvečka, Josef 

Truhlář, Jakub Zúbek 
DÚ - uč. str. 54, cv. 8a > přepsat do sešitu na DÚ, určit slovní druhy, vyfotit a 

poslat mailem na pbayerova@zscernos.cz nejpozději do neděle (17. 1.). Pozor 

na správné psaní e-mailu! 

 

Matematika Pondělí: Čtverec a obdélník – viz Zápis + PS str. 72/4, 5, 73/6, 7, (8 dobrovolné) 

Úterý: PS str. 71, 73/1,2, 74/6,7 

Středa: Obsah (Zápis), PS str. 73/3, 74/4, 5 

Čtvrtek: Tělesa (Zápis) + PS str. 75/1, 2, 3 

Pátek: Síť a povrch krychle  

Anglický jazyk Slovíčka 3A+B – zkouším 

Past simple: BE 

EXB. P. 32 + 33 

WB p. 24, 25 

 

Přírodopis Téma: LIŠEJNÍKY  
Udělejte si zápis do sešitu – materiál je na Teams – soubory – výukové 
materiály - Lišejníky_zápis 
Zápis lépe přepsat a doplňte si chybějící údaje, jak je v zápise uvedeno. 

Dějepis Kultura starověkého Egypta – prezentace bude po hodině v teams. 
 
DOBROVOLNÁ OPRAVA – online test na začátku hodiny -Úvod do 

dějepisu (Prameny, určování století, práce s časovou osou, vývoj 

člověka).  

Povinně (nepsali): Brožová, Chroustová, Pecka 

Zeměpis Biosféra, provést zápis Tropické lesy, zakreslit do slepé mapy světa, kde 

se na Zemi nachází 

Video : https://www.youtube.com/watch?v=m3luOeJ_6as 

 

Fyzika Elektrické vlastnosti látek (zápis v Teams) 
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Další informace: Hv - Referát - oblíbený zpěvák nebo skupina – termín odevzdání do 15.1.2021 

na mail zpilpachova@zscernos.cz. 

Znovu připomínám zadání minulého úkolu – Výroba hudebního nástroje – měli 

jste vyrobit hudební nástroj z věcí, které najdete doma. Podmínka byla, aby 

vyluzoval nějaký zvuk. Foto nástroje jste mi měli posílat na mail 

zpilpachova@zscernos.cz  kdo ještě neposlal, termín odevzdání je též do 

15.1.2021 

RV – přečti si v učeb.str.84 Období velkých proměn do konce kapitoly 7.1 (str.88).  

Známka na vysvědčení: pokud máš v Bakalářích 3 známky a jsi spokojen, co ti 

vychází, nemusíš vypracovat následující referát.  

Povinné pro žáky, kteří mají jen 1-2 známky: Pošli na jslukova@zscernos.cz 

referát na téma Opravdové přátelství do 17.1. Hledej inspiraci v učeb.na konci 

kap.7.1 a povinně uved nějaké konkrétní příklady na “umět nejen brát, ale i 

dávat”.  

Délka referátu: 10-12 vět, musí být psán tvou rukou (ne na PC). Lze také napsat 

do sešitu či na papír a donést do krabice před vrátnicí (od 12.1.do 18.1.). 
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