
PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  10.5. - 14.5. 
Třída:  6.B 

 

Český jazyk Pondělí 10. 5. 

-  Příslovečné určení – zápis (viz UČ str. 121) 

Úterý 11. 5. 

- Procvičování - p. u. míry, času a způsobu 

Středa 12. 5. 

-  Procvičování – určování větných členů (podmět, přísudek, 

podmět, příslovečné určení) 
Pátek 14. 5. 

- Kulturní referát: Šimon Mrvečka 
DÚ – pokuste se vytvořit vlastní kaligram (viz PS str. 58), termín 

odevzdání je 21. 5., kaligramy přinesete do školy (na papíře, neposílejte 

mi je elektronicky). 

Dobrovolné online procvičování: https://www.umimecesky.cz/cviceni-

vetne-cleny-podmet-prisudek 

Matematika Po + út: vlastnosti rovnoramenných a rovnostranných trojúhelníků 
                - pracovní list = zápis v Teams, PS str. 100, 101, 102/7 
                - 1. úkol z GeoGebry 
St + čt: výšky v trojúhelníku 
              - část zápisu v Teams, zbytek zápisu budeme tvořit společně, 
              -  kompletní zápis se objeví na Teams až ho společně vytvoříme 
              - St - PS 102/1, 103/4,5; čt - 102/2, 104/6 
              - St - 2. úkol z Geogebry 
Pá: těžnice  
         - Pracovní list = zápis v Teams 
          - 3. úkol z Geogebry 
 
Úkoly z Geogebry budou zadávány v Zadání Teams, kam je také budete 
odevzdávat. Geogebru najdete na odkazu: 
https://www.geogebra.org/classic?lang=cs 
Můžete si ji stáhnout nebo pracovat online. Více si řekneme na hodinách. 

Anglický jazyk Slovíčka 5D – napsat, naučit 
Online: procvičování stupňování přídavných jmen, nepravidelná slovesa 
EXB p. 65 
WB p. 49 

Přírodopis Hmyz s proměnou dokonalou – blechy, motýli, brouci 
 

Dějepis Peloponéská válka - dokončení, Alexandr Veliký - úvod. 

 

Zeměpis Afrika - procvičení práce s atlasem, členitost, horopis, vodopis 

 

Fyzika Měření objemu - procvičování - pracovní list v Souborech Teams 
 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek
https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek
https://www.geogebra.org/classic?lang=cs


Další informace: RV: přečti si v učeb.kap.9.4 na str.124-126: je tam inspirace také pro povinný 

referát Deset rad, jak se vyhnout závislosti na cigaretách, alkoholu a drogách: 

nutno psát rukou a odevzdat podepsané buď na email jslukova@zscernos.cz 

nebo v hodině RV nejpozději 19.5.    

 
HV - vytvoř plakát na mezinárodní hudební festival “Pražské Jaro”. Plakát by 

měl obsahovat název akce, datum a místo konání akce, krátký popis....Termín 

odevzdání do 23. května. Plakáty zasílejte na e-mail zpilpachova@zscernos.cz 

 

mailto:jslukova@zscernos.cz

