
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  22.2. – 26.2 
Třída: 6. B 
 

 

Český jazyk Pondělí 22.2. 

- Opakování – přídavná jména, druhy a vzory 
Úterý 23.2. 

- Test – skloňování přídavných jmen 

- Stupňování přídavných jmen 
Středa 24.2. 

- Stupňování přídavných jmen 
Pátek 26.2. LITERATURA 

- Pokračování – romance 

- Kulturní referát: Adéla Olejníková, Týna Hroudová 
DÚ – PS str. 18, cv. 21, 22, 23, 24 

Matematika 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  

Po: Úhly – úvod  

Út: PS str. 80/1, 2, 3 
St: Přenášení úhlu 
Čt: Osa úhlu 
Pá: Dokončení cvičení PS 80/4, 80/5, TEST – znalosti z tohoto týdne 
 

Anglický jazyk Slovíčka 4A – napsat, naučit, zkouším! 
Nepravidelná slovesa WB p. 79 – po “hurt” 
Projekt – My Holidays - zadání str. 43 v učebnici – do 28.2. 
Online: Opakování L3 – WB p. 32, 33 
Test Unit 3 – 25. 2. 
 

Přírodopis Udělejte si zápis do sešitu – téma Hlístice a vypracujte otázky na konci 

zápisu. 

Téma na online hodinu: Opakování (hlístice, ploštěnci, žahavci, prvoci) 

 
Budu zkoušet (hlístice ještě ne) 

Dějepis Minojská Kréta 
 

Zeměpis Černošice - biosféra 

Dokončit úkol Stepi do 28.2. 

 

Fyzika TEST – Magnetické vlastnosti látek 
Úvod do měření fyzikálních veličin 

 



Další informace: Hv: Zahraj si ve dvojici (např. s rodiči) hru na tělo 

https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw 

Připomínám minulý úkol - Vyhledejte hudbu, která vyjadřuje emoce (radost, 

smutek, vztek, únava, snění) - posílejte na mail zpilpachova@zscernos.cz 

Termín odevzdání do 7.3.2021 

RV: Poruchy příjmu potravy:  

pod tento nadpis do sešitu odpověz na tyto otázky:  

1. Jak se jmenují dvě nejčastější poruchy příjmu potravy? 

2. Proč k nim dochází?  

3. Jak jsou pro člověka nebezpečné? 

Odpovědi napiš podle videa https://www.youtube.com/watch?v=q78tZFaWnBc 

nebo si najdi na internetu (v učebnici to není) 
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