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Týdenní plán třídy 8. A 
třídní učitelka Mgr. Marcela Zimeková 

18. 5. – 22. 5. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 

Grafy souvětí 
 
 
 
 
 
 
 
Pravopis 
 
 
 

učebnice str. 80/6a - 
zakreslete do sešitu grafy 
souvětí číslo 1, 2, 5, 8, 9, 
12 (souvětí nemusíte 
opisovat, jen očíslujte a 
zakreslete graf) - pošlete 
ma email 
 
učebnice str. 35/2 - napište 
 
 

PS 
str. 41/1 
str. 
27/11a, b 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘEŠENÍ určování 
VV, 9. týden 
 
 
Opakujte si 
významové 
poměry a 
spojovací výrazy 
ZDE 
 
 
 

posílejte na email jen 
to, kde vám to napíšu, 
nezapomínejte na 
cvičení, která jsou 
hodnocena známkou 
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http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=14AELDLqfFW5-5u55XAViWUQH0aTrVhDE
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/246-skladba/1485-vyznamove-pomery-mezi-souradne-spojenymi-vetami-v-souveti-a-vetnymi-cleny?scroll=200
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Literatura 

učebnice str. 36/4 - 
projděte si ústně 
 
učebnice str. 37/6 - cvičení 
opište, pošlete na email 
 
 
v tomto pracovním listu 
označte správný druh VV - 
pošlete na email (cvičení 
bude hodnoceno 
známkou!!!)  
 
Pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracujte 
čtenářský deník 
z knížky, kterou 
jste si vybrali 
z doporučené 
četby,  
nezapomínejte 
všechny přečtené 
knížky vkládat na 
Padlet  
 

test na souřadící spojky, 
významové poměry 
 
test na určování druhů 
VV, rozlišování VV a VH, 
grafy, druhy souvětí 
 
pravopis 
 
 
čtenářský deník, 
schvalování Padlet 
 
 

Ma 
(TEP) 

SOUHRNNÁ 
CVIČENÍ 
 
uč. č.3 str. 69 - 
72 
 
 
 
 
 
uč. č.3 str.68 

18. - 22.5. 
 
Nadpis: 
SOUHRNNÁ CVIČENÍ 
-vypracuj  cvičení 
1+2+3+4+5+6++7+9+10
+11+12+13+14+ 15+16 
 
 
 
Úlohy na závěr 
-vypracuj cvičení 
1A+2A+3A+4 A 
 
Geometrické symboly 
uč.3 str.78 

 U příkladů psát 
čísla a stránky, u 
počítacích příkladů 
psát výpočty, 
postupy,odpovědi!
!! 
 
Obrázky rýsovat 
tužkou, pravítkem 
,kružítkem, text 
modře!!! 
 
Důležité 
Umět použít 

V emailu bude 
uvedeno, které 
příklady poslat mi na 
email. 
 
 
 
 
Příklady z učebnice 
budou součástí testu po 
návratu do školy 
 
 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Progress 
check 
 
Australia 
 

- přečíst článek na str. 64, 
udělat písemně cvičení 
64/2, 64/3 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- PS 52/1, 
52/2, 53/4 

- můžete se 
podívat na video o 
zajímavých 
místech v Austrálii 

- videokonzultace v 
pátek 22.5.  v 11.45 

Aj  
(FIK)  
 

Caring for the 
environment - 
reading 
 
 
 
 
 
Passive voice 
- revision  

Přečtěte si text na  
str. 60/1 UČ - opravte věty 
str. 60/2 - porozumění 
textu (celé věty do školního 
sešitu) 
Opiš a nauč se slovíčka 
str. 61/3 DEFINITIONS 
 
Opakování trpného rodu - 
PASSIVE VOICE 
DIFFERENT TENSES - send 
me your results :) 

PS str. 
48/1 
READING 
-complete 
the text 
with words 
in boxes  

Check out this 
video about 
ORPHAN BEARS 
CUBS 

Online výuka  
středa 20. 5. 2020 od 
10:00 - viz kalendář 
web 
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https://drive.google.com/open?id=1zH9wjINtD9xe41S4qFewDJUdHR-DuY1W
https://drive.google.com/open?id=1qiJy-fuiCDPRWcXOElk24FT_02rDzoa9XRd2kKQezv0
https://www.youtube.com/watch?v=GTRQsa3jpXU
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/passive-voice-all-tenses/
https://test-english.com/grammar-points/b1-b2/passive-voice-all-tenses/
https://www.youtube.com/watch?v=HLg1ysz3cws
https://www.youtube.com/watch?v=HLg1ysz3cws


 

 

Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, 
T. G. Masaryka 213 

 
 

 
Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Opakování 
lekce 5 
(Progress Check 
- PS str. 52-53) 

Opakování slovní zásoby: 
PS 52/1 - k definici doplň vhodný výraz 
PS 52/4 - doplň vhodný výraz 
PS 70/3 - vyber správnou variantu 
PS 70/4 - doplň vhodné slovo 
 
Trpný rod: 
PS 52/2 - do textu doplň slovesa v trpném rodě 
(1. část - v přítomném čase, 2. část v budoucím čase, 3. část 
v předpřít. čase, 4. část v čase minulém) 
 
Poslechové cvičení: 
PS 53/3 - podle nahrávky č. 27 na CD v deskách PS vyber 
vhodný výraz 

Vypracovaná cvičení 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.cz  

Australia 
UČ str. 64 

Přečti si text a do sešitu odpověz na 
otázky v UČ 64/2 a 64/3 
 

Další zajímavosti 
najdeš v tomto 
videu. 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Kultura 2. 
poloviny 19. a 
počátku 20. 
století  
 
Učebnice str. 
107 - 110 

 Nadpis: Kultura 2. 
poloviny 19. a počátku 
20. století 
Architektura - novogotika 
a novorenesance 
Výtvarné umění – 
realismus, impresionismus, 
secese – A. Mucha 
Generace národního 
divadla: Mikoláš Aleš, 
Václav Brožík, František 
Ženíšek, Josef Mánes, Josef 
Václav Myslbek 
Literatura  Realismus - 
Honoré de Balzac, Charles 
Dickens, Maxim Gorkij, 
Alois Jirásek 
vědecko-fantastická 
literatura - Jules Verne 
detektivka - sir A. C. Doyle 
– Sherlock Holmes 
Olympijské hry - Athény 
1896 

 

PS str. str. 
46 -47 

Nebaví tě číst? 
Kapitolu si můžeš 
pustit v 
interaktivní 
učebnici ZDE a 
ZDE   
 
Vyzkoušej si 
online testy 
ZDE 
ZDE 
ZDE 
 

Vylušti tajenku v PS 
str. 47 cv. 4 a pošli ji 
na 
brozova@zstgm-ck.c
z do 21. 5.  

 
 
Kapitola bude součástí 
testu 
 
 
Zápisy v sešitech a PS 
budou kontrolovány po 
příchodu do školy 
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mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=44
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=45
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=37
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8_PS/Dejepis8_PS.mc&maintitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=217
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8_PS/Dejepis8_PS.mc&maintitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=248
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8_PS/Dejepis8_PS.mc&maintitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=242
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Ze 
 

Krajina 
a životní 
prostředí 

60. - 61. - do sešitu 
Nadpis: 
Lesnictví a jeho vliv na 
krajinu 
druhy lesů, význam lesů, 
lesnaté státy, těžba dřeva, 
mechanizace v lese a vliv 
na ŽP 
62. -  63. - do sešitu 
Nadpis: 
Vodní hospodářství a vliv 
na krajinu 
odvodňování, zavlažování, 
zásobování vodou, význam 
rybníků a nádrží, regulace 
toků 
 

 Úkoly dorazí na 
tvůj školní email  
15. 5. 
VIDEO 
k zamyšlení 
 
 
 
 
  
 

Odpovědi zašli na  

herbe@zstgm-ck.cz 

do 31. 5.  

 

 

Př Rozmnožo 
vací soustava 
- uč. str. 106 - 
107 

1) Opiš si do školního 
sešitu zápis ZDe  
 
 výuková videa zde  a  ZDE  

2) PS - 
str.51 celá 

3) zkus si online 
kvíz 

vyfoť zápis, úkoly v PS 
a výsledek online kvízu 
a zašli je na mail 
vyučující do 22.5.  
 

Fy 
 
 
 
 

Ochrana 
el.obvodů 
před zkratem 
Tepelné 
účinky 
el.proudu 

Práce s textem v 
učebnici na 
str.53-55-zpracování 
podle návod 
Bezpečné zacházení s 
el.proudem -najdi si 
pracovní list č-3 a 
odpověz volbou písmen 
 

 Odkaz na návod 
a učebnici 
str.53-55 
Odkaz na 
Bezpečné 
zacházení 

Na mail pošli aspoň 5 
tepelných 
spotřebičů,které 
používáte v domácnosti 
a z odkazu Bezpečné 
zacházení si odpověz na 
PLč. 3 a pošli 
odpověď písmeny 

Ch 
 
 
 
 
 
 
 

Názvosloví 
anorganickýc
h sloučenin - 
úvod 
 - uč. str. 61 
 

1) opiš si tento zápis 
 
výukové video1  zde 
 
výukové video2 ZDE 

 2) z tohoto 
odkazu si opiš a 
vyčísli všech 6 
rovnic 

vyfoť zápis a 6 
vyčíslených rovnic a 
pošli vše na mail 
vyučující  
do 24. 5. 

Dvouprvko 
vé sloučeniny. 
Halogenidy. 
 - uč. str.  
62 - 63 
 

1) napiš si do školního 
sešitu zápis z této 
prezentace 
 
výukové video ZDE 

2) zkus si  
  kvíz 

video - vznik 
halogenidu - ZDE 
 
psaní vzorců 
budeme 
procvičovat ve 
videokonzultaci 

vyfoť zápis a výsledek 
kvízu a zašli je na mail 
vyučující do 24.5. 

● videokonzultace (Ch, Př) - 21.5. v 11:00 hod.  podle instrukcí zaslaných na tvůj mail  
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https://www.youtube.com/watch?v=5EU5ZnmKZjk
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1OuJImB5tSBr9qnjD2nwLBNxFaR_kCn5X
https://www.youtube.com/watch?v=shSJWZzoL90
https://www.youtube.com/watch?v=HPQPYj-vmxs
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2024
https://drive.google.com/file/d/1Pf6PI7dSq0_ctUkHj3pUcAD4ngA7AVJa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15L_r2gvWMXUYg18uz_pugUvyi0HZNoid/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wZD9C6NaUKa7Ej8i-kR6epUl649XMhUZ
https://www.youtube.com/watch?v=U5dGwRcLHDc&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=jSlvljAmgTA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=21
http://www.1zs-sedlcany.cz/8tridy_soubory/chemie/Vycislovanichemrovnic.pdf
https://zs-zelatovska.cz/upload/1412157553vy-52-inovace-314-halogenidy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tGipxqqVh90&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=27
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1805
https://www.youtube.com/watch?v=UgojW8iwLuQ
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● na tomto odkazu najdeš online učebnici chemie (je třeba zadat svůj mail a heslo. Na mail ti 

obratem přijde přístupové heslo). V učebnici CH 8 najdeš různé odkazy, videa a cvičení k 
probírané látce.  

● zde najdeš interaktivní Periodickou soustavu prvků - klikni na libovolný prvek pro informace o 
něm 

● ZDE najdeš online test - prvky - test najdeš dole na přísl. webové stránce. Zvol si obtížnost pro 
ZŠ a počet příkladů (až 50). 

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. lekce - Das 
Haus 

Vypracuj pracovní listy, 
které ti přijdou na školní 
email v pondělí 18.5. 

 Vyzkoušej si 
testíky na 
dum.rvp.cz/mater
ialy/das-wohnen.
html nebo 
dum.rvp.cz/mater
ialy/wohnen.html 
A NOVĚ: 
dum.rvp.cz/mater
ialy/pracovni-list-
mein-haus.html 

Vypracované pracovní 
listy ofoť a pošli 
emailem vyučující. 

Nj 
(KOR) 

Slovní zásoba 
- nábytek 

Zopakuj si nábytek: 
Cvičení 1 
Cvičení 2 
Cvičení 3 

Pro dobrovolníky: 
Zahraj si se slovíčky domino. 
Kartičky si vytiskni nebo si 
vyrob vlastní. 

 

Předložky 
místa + 3. 
pád 

Zde si nastuduj 3. pád s 
předložkami, předložky si 
vypiš do slovníčku a do 
sešitu vypracuj cvičení.  

 Vypracovaná cvičení 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.cz  
 

Nj 
(HAL) 

1. lekce 
 

Mein Haus  Materiály a 
zadání jsou ZDE 

 

Inf Prezentace Online prezentace Prezi  Materiály a zadání 
jsou ZDE. 
 

 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(dívky) 

 
 

Běh  Je čas trochu nasbírat 
fyzičku, proto se tento 
týden zaměříme na běh, 
doporučuji velmi kvalitní 
videa na techniku běh, 
správné dýchání a naše 
oblíbená běžecká rozcvička  

 Cviky na 
protahování: 
Powerjóga  
5 tibeťanů 
 
Běžecká videa: 
Běh - běžecká 
rozcvička  
Technika běhu  
Správné dýchání  
 
 
 

Když naleznete další 
vhodná cvičení můžete 
mi je poslat na mailovou 
adresu. Rád je na další 
týden zařadím. 
hrivnac@zstgm-ck.cz  
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https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
https://www.nazvoslovi.cz/test
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Moebel_01a.htm
https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/216-moebel-schlafzimmer-deutsch
https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/187-moebel-wohnzimmer
https://drive.google.com/open?id=16GbXiOV4XQHqAfYs9vt7_u8irqQfUyN5
https://drive.google.com/open?id=1D1pnn1P-ZnyukrWFf3moxdol_EGMgytV
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1EexQGAOkQxB8nIyIf6inltDz7jPn_367/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KKv9aLLUik_ame-s3UxCNf1lVVfJ0_hH/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=GmbFjggCuPw
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPL0CR8LmEUOvDbryo4TLvAeHAPM9yae6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPL0CR8LmEUOvDbryo4TLvAeHAPM9yae6
https://www.youtube.com/watch?v=K8rr0LbPp0s&list=PLPL0CR8LmEUPWs2UohNHZ1UdVa2kQmhyn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uacLknOgrBE&list=PLPL0CR8LmEUPWs2UohNHZ1UdVa2kQmhyn&index=5
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Tv 
(chlapci) 

Základy 
volejbalu 

Podívej se na video o 
základních úderech 
volejbalu a s pomocí 
volejbalového míče si je 
vyzkoušej. Můžeš využít 
svého kamaráda nebo zeď.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
(základní 
volejbalové 
údery). 

 

VkO 
 
 
 

Neverbální 
komunikace 

otevřete si pracovní list - k 
obrázkům přiřaďte, co nám 
asi osoba sděluje 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email  
 
veškeré poslané úkoly, 
zápisy budou 
hodnoceny jedničkou 
 

Hv 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo interpretovi. 
 

  Svou práci můžeš ofotit 
a poslat emailem 
vyučující 

Vv Domácí 
tvoření 

Co si takhle vyrobit 
náramek? 
Z provázků, z kůže, ze 
starého zipu, z tkaniček do 
bot, z korálků nebo z 
papíru. Překvapte sami 
sebe i mě... 

 
 

Inspiraci 
můžete najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 
LINK_5 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je do 
aktualit na web školy 

Prč 
 

Vaření  
 

Oblíbený pokrm  Napiš (nafoť) 
recept na tvůj 
oblíbený pokrm 

zašli na mail vyučující 
do 7.6. 

Dílny  
 

Zahradní nářadí   Pošli foto tří různých 
druhů buď vlastního 
rodinného zahradního 
nářadí nebo z internetu 
mi na email do 7.6. 

 
  

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

https://volejbalprzno.estranky.cz/clanky/o-volejbalu/zakladni-volejbalove-udery-a-technika.html
https://drive.google.com/open?id=1sAjKxFiiCKrqHAKaWAYWGuzbBljWo2pR
https://cz.pinterest.com/pin/Abjp2uUWPtkpk-8n_U4gWYOBWo88xVW6I2RWR6tJDNXqbZ1hg9w2-Ng/
https://cz.pinterest.com/pin/789044797198297286/
https://cz.pinterest.com/pin/39688040453760035/
https://cz.pinterest.com/pin/577164508482003740/
https://cz.pinterest.com/pin/704672672935833057/

