
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  15.3. – 19.3. 
Třída: 6.B 

 

Český jazyk Pondělí 15.3. 

- Kontrola DÚ (PS str. 19) 

- Opakování – tvary zájmena JÁ 
Úterý 16.3. 

- Test – tvary zájmena JÁ (mě/mně) 
- Tvary zájmen ten, náš, váš (uč. str. 93-94) 

Středa 17.3. 

- Tvary zájmen on, ona, ono (uč. str. 95) 
Pátek 19.3. 

- Kulturní referát: Matyas Arnold, Amálie Sušická 

- Procvičování – tvary zájmen 
DÚ – PRACOVNÍ LIST – ZÁJMENA (najdete ho v Teams > Zadání) 

Matematika Po: Početní sčítání a odčítání úhlů (Zápis v Teams  – Výukové materiály) 
Út: PS 84/3, 4, 5 (kromě příkladů na násobení a dělení) 
St: Násobení a dělení úhlů (Zápis v Teams  – Výukové materiály) 
Čt: Druhy úhlů podle umístění (Zápis v Teams  – Výukové materiály) 
Pá: TEST 
       PS 83/8,9; 85/9 (86 dobrovolně)  
       Velikosti úhlů rýsované pomocí kružítka a pravítka 
 
Upozornění:  
1) Rozcvičky, které budou v pondělí, ve středu a ve čtvrtek, mi hned po 
vypracování pošlete do chatu. 
2) Na konci týdne mi pošlete vypracovaná cvičení z celého týdne do Zadání v 
Teams. 

Anglický jazyk Slovíčka 4B - zkouším 
Nepravidelná slovesa až po leave/left - zkouším 
Online: 
Unit 4B – Stone soup 
WB – p. 34, 35, 36, 37 

Přírodopis Pro krátké zopakování plžů si pusťte video (cca 5 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=B6R-Ec5St8s&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-

o0N81hvEr38xtDY&index=19 

 

Zkouším plže a také žahavce, ploštěnce, hlístice  

 

Nové téma: MLŽI, HLAVONOŽCI 

Dějepis 1) Řecko: Temné období  
2) Online test ČT 25.3. - Minojská Kréta a Mykénské Řecko 

Zeměpis Souřadnice – určování polohy v zeměpise 

Některé hodiny zeměpisu povede praktikant Vratislav Šustr, v hodině budu 

přítomen a žádám všechny o spolupráci. Nutné mít Atlas 

 

Fyzika Fyzikální veličiny – pokračování z minulé hodiny 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B6R-Ec5St8s&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=B6R-Ec5St8s&list=PLgBAACtNuM-64BYz1-o0N81hvEr38xtDY&index=19


Další informace: VV – poslední šance zúčastnit se soutěže pro Geopark Barrandien – Cesta do 

pravěku. Více zde: https://geoparkbarrandien.cz/2020/10/01/vytvarna-soutez-

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

POVINNÉ: obrázek na téma Velikonoce-nakreslete/namalujte jednu věc – 

kraslici, pomlázku, kříž, beránek, květiny – na A4 libovolná technika 

OBRÁZKY DO SOUTĚŽE A VELIKONOČNÍ OBRÁZEK PŘINESTE DO ŠKOLY A DEJTE 

DO MODRÉ SLOŽKY VV – VELIKONOCE VYSTAVÍME V KNIHOVNĚ 😊 

 

RV: téma Pyramida pohybu: zhlédni kratičké video:  

https://www.youtube.com/watch?v=ycckZ_a52x4 a do sešitu pod nadpis 

Pyramida pohybu si napiš 3 informace z videa, které ti připadají důležité. 

Poslední termín k zaslání referátu Desatero zdravé výživy je středa 17.3. 

- tyto referáty jsou hodnoceny přísněji než referáty odeslané do 10.3. 

OV: 

Milí žáci, vzhledem k situaci nabízím dobrovolné hodiny občanské 

výchovy. Hodina bude naplánována na středu 17. 3. od 11:40 a uskuteční 

se 1x za dva týdny. Všichni, kdo byste měli zájem, mi napište do chatu 

nebo mailu a já vás přidám do schůzky. 

 

https://geoparkbarrandien.cz/2020/10/01/vytvarna-soutez-pro-zakladni-a-stredni-skoly-s-tematem-cesta-do-praveku/
https://geoparkbarrandien.cz/2020/10/01/vytvarna-soutez-pro-zakladni-a-stredni-skoly-s-tematem-cesta-do-praveku/
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