
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  15.2.-19.2. 
Třída: 6.B 
 

 

Český jazyk Pondělí 15.2. 

- Přídavná jména přivlastňovací (uč. str. 76-77) 
- PS 15/5 

Úterý 16.2. 

- Procvičování - přídavná jména (skloňování podle vzorů) 
- Test (spisovné tvary přídavných jmen) 

Středa 17.2.  

- Stupňování přídavných jmen (opakování) 
Pátek 19.2. - LITERATURA 

- balada 

- Kulturní referát: Adéla Olejníková, Anna Kohlíčková 
DÚ - uč. str. 79, cv. 8a > přepsat do sešitu na DÚ - vyfotit a poslat 

mailem na adresu pbayerova@zscernos.cz (nezapomeňte na správné psaní 

e-mailu). 

 

Matematika Po: Dělitelnost 3 
Út: PS str. 58 
St: Dělitelnost – závěrečné opakování  
Čt: Úhly – úvod 
Na hodinu si připravte: sešit na geometrii, rýsovací potřeby, barevný 
papír (stačí obdélník asi 8 cm x 15 cm), lepidlo v tyčince, nůžky, ořezané 
pastelky 
Pá: PS str. 80 
 

Anglický jazyk Zkouším slovíčka 3D – Culture a nepravidelná slovesa – po “get” 
Online: 
Unit 3D – Culture, Revision 
EXB p. 43 
WB – p. 31, 32 
 

Přírodopis Zpracujte si do sešitu zápis na téma: PLOŠTĚNCI a CIZOPASNÍ PLOŠTĚNCI 

(Teams - soubory -výukové materiály) a zpracujte úkoly uvedené v 

zápise. Přečtěte si také kapitolu v učebnici str. 52 - 55 

 

Doporučuji kouknout na video.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=L5wm2jK7KvY 

 

Ploštěnce si ještě zopakujeme v online hodině. 

 

Nové téma: Hlístice 

mailto:pbayerova@zscernos.cz
https://www.youtube.com/watch?v=L5wm2jK7KvY


 

Dějepis Dokončení - Čína a začátek nového tématu Minojská Kréta.  
 

Zeměpis Lesy mírného pásu 
 

Fyzika Magnetické vlastnosti látek – pokračování 
 

 

Další informace: VV: POZOR POZOR POZOR DALŠÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - CESTA DO PRAVĚKU! 

Zadání zde: https://geoparkbarrandien.cz/2020/10/01/vytvarna-soutez-pro-

zakladni-a-stredni-skoly-s-tematem-cesta-do-praveku/  

Kreslete, malujte, modelujte, animujte, udělejte komiks- na téma “jak to 
vypadalo v místě, kde bydlím, v pravěku”   pro více info napište J.Rychlíkové :-) 
 
 
RV: Ovoce a zelenina: zhlédni na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiok , do sešitu pod nadpis Výživa 
a zdraví napiš: 1. kolik porcí ovoce a zeleniny denně se doporučuje sníst a zda se 
do toho počítá i tepelně zpracovaná zelenina a sušené ovoce, 2. dle nápovědy v 
textu v učebnici v kapitole 4.2 (str.43) napiš 2 konkrétní příklady, po čem není 
dobré pít vodu. 
 
 

 


