
PLÁN VÝUKY OD 13. 1. - 17. 1. 2020 
 

 TŘÍDA 6.B  
 

 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Přídavná jména, zájmena, 
Karel Jaromír Erben, 
opakování 

Pololetní písemná práce: 15. 1. 
Podstatná jména:  

- mluvnické kategorie 
- konkrétní x abstraktní 
- pomnožná x hromadná x látková 
- obecná x vlastní 
- koncovky (dle vzorů) 
- speciální skloňování  

Přídavná jména: 
- koncovky (druhy, vzory) 
- n/nn 
- stupňování 

Slovní druhy 
Závěrečný diktát: 20. 1. 
(shoda podmětu s přísudkem, koncovky 
pod. a příd. jmen, vyjmenovaná slova, 
vlastní jména) 

Na umíme to 
je připraveno 

další 
dobrovolné 

procvičování 
v sekci 

domácích 
úkolů. 

MATEMATIKA 
T18 

Opakování, jednotky 
obsahu, krokování 

Pololetní písemné práce: 16. 1.  
Převody jednotek:  

- délka, čas, hmotnost 
Desetinná čísla 

- zápis, porovnání 
- násobení a dělení 10,100 
- sčítání, odečítání 
- zaokrouhlování 
- porovnávání 

Číselná osa 
- zapiš, pro která x platí 

Slovní úloha 
Rovinné útvary 

Zkoušení u 
tabule. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T18 

Unit 6:dokončení a 
opakování 
(popis, přítomný průběhový 

čas, oblečení) 

 
 

Pátky jsou 
známkovací 

dny 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T18 

Opakování sloves to be, to 
have, can, vazeb There 

is/are, present continuous. 

14. 1.  
Test na vazbu There is/are a 

sloveso can 
 

Test na slovesa to be a to have  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T18 

Project 2 
Shrnutí dosavadního učiva 

My school 

 
13. 1. Unit 6 final test 

 

PŘÍRODOPIS 
T18 

 

Lišejníky 
Řasy 

  



DĚJEPIS 
T18 

Čína 

Starověké Řecko 

22. 1. Starověk a starověké 
civilizace 

 

ZEMĚPIS 
T18 

Biosféra + opakování na test ČT - TEST pedosféra a biosféra  

FYZIKA 
T18 

Předmětové bloky 
 

  

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T18 

● Děti dostaly nové kódy školy k přihlášení na web Umíme to. Zadají jej 
do kolonky aktivovat licenci → kód školy. Dále se jednotlivě dohlásí do 
tříd (MA, ČJ, AJ), heslo do MA a ČJ je deblin6B . Vřele doporučuji 
pro procvičování před opakovacími písemkami. 
 

● Termíny dalších třídních programů: 
○ 17. 1. 2020 Vědomá komunikace 
○ 13. 3. 2020 Umíme spolupracovat 
○ 15. 5. 2020 Třída jako tým 

 
Příjemný týden přejí 

Romana Malásková, Nina Kolegarová, Irena Špičková 

 


