
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  8.2. - 12.2. 
Třída: 6.B 
 

 

Český jazyk Pondělí 8.2. 

- Přídavná jména - tvrdá, měkká 
- Kontrola DÚ z minulého týdne 

Úterý 9.2. 

- Test - koncovky podstatných jmen 
- Přídavná jména - procvičování 

Středa 10.2. 

- Přídavná jména - přivlastňovací 
Pátek 12.2. LITERATURA 

DÚ - vypracovat pracovní list BALADA > Teams > Zadání (odevzdat do 

páteční online hodiny) 

 

Matematika Pondělí + úterý: Dělitelnost 10, 5, 2 - zápis + PS str. 56, 57 
Středa: Dělitelnost 4, 8 - zápis 
Čtvrtek + pátek: Dělitelnost 9, 6, 3 - zápis + PS str. 58 
V pátek očekávejte testík 
 

Anglický jazyk Zkoušení: slovíčka 3D - Mutt´s Holiday + Culture 
Nepravidelná slovesa WB p. 79 - až po “fly” 
Online: Mutts Holiday: EXB p. 38, 39 
                                           WB p. 30, 31 
 

Přírodopis Zpracovat si zápis do sešitu - je na Teams- výukové materiály- soubory - 

Žahavci - zápis do sešitu 

Jak jsem řekla na hodině, tělo nezmara do sešitu NAMALOVAT a popsat. 

 

Podívejte se také na krátké video na téma ŽAHAVCI 

https://www.youtube.com/watch?v=YPOE94Flpvg 

 

Opakujte si lišejníky, řasy, prvoky – bude TEST 

 

Nové téma: Ploštěnci  (uč.str. 52 – 55) 

 

Dějepis Indie a Čína - pokračování. 
 

Zeměpis Stepi , zakresli do mapky (k deštným lesům), kde se nacházejí 

Dokončit a odevzdat zadaný úkol na přežití 

 

Fyzika Magnetické vlastnosti látek (opět si připravte magnety k ruce) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YPOE94Flpvg


Další informace: RV : Zdravá výživa : zhlédni na YouTube : Fandíme zdraví : Pyramida výživy, 

do sešitu si stručně zapiš, co obsahuje 5 pater pyramidy (1.nápoje,2.obiloviny - 

sacharidy atd.)a dále napiš alespon 5 věcí ,které patří do zákeřné kostky.  

Pokud nemáš možnost zhlédnout toto video, přečti si v učeb.str.40-43 : do 4.2 

a  do sešitu si opiš 5 vět,které se ti jeví důležité. 
 
HV – Vyhledejte hudbu, která vyjadřuje emoce (radost, smutek, vztek, únava, 
snění) 
 
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 :-) 
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