
 

 

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

 
 

 
 
 

Týdenní plán třídy 9. A 
třídní učitel Mgr. Jan Petřík 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhrnná 
cvičení 
 
 
Slovní 
zásoba a 
význam slova 
 
 
Procvičování 
pravopisu 
 
 

Výsledky z minulého týdne 
a úkoly na tento týden 
najdeš ZDE. 

 Procvičuj k 
přijímacím 
zkouškám z čj -  
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 
nebo z učebnice 
Testy z čj 2020 
 
 
 
 
 
 

Vybraná cv. 
mailem 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/17oIu7t8Qt-YPDs1Y1Omf3wTx3iAKmv8PwKecXxWcovY/edit?usp=sharing
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
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Sloh 
 
 
 
 
 
Lit 
 
 

Fejeton 
 
 
 
 
 
 
Čti cokoliv a 
dávej na 
Padlet 

 
 
 
 
 
 
Pro zájemce - 
Nerudův fejeton 
Kam s ním? na 
https://www.youtub
e.com/watch?v=V1
XHyzIipr0&t=382s 

 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

 
 
Učebnice 2. díl 
str. 55 - 61 

18. - 22.5. 
 
Nadpis: 

GONIOMETRICKÉ 
FUNKCE 
1. Funkce sinus 

● str. 55/ A - PŘEČÍST 
● str. 55/ 1,  
● str. 56/opsat údaje z 

rámečku včetně obrázku 
● str.56/ 2, 3, 4 
● str. 56/ cv.C - přečíst a 

zapsat navazující 
rámeček ze str. 57 

● str. 57/D - přečíst, 
vyzkoušet, zapsat 

● str. 58/F - otevři si 
odkaz “Tabulky gon. fcí” 
a podle návodu v 
učebnici si vyhledej 
hodnoty 

● str. 58/5 a 6 
● str. 58/ 7, 8 
● str. 59/9A, 10, 11 
● str. 60/ H - pozorně si 

prostuduj a vyzkoušej 
vyhledat hodnoty v 
tabulkách 

● str. 60/12 
● str. 61/ 13A,  
● pracovní list/ cv. 2 a 3 

 
 

  Tabulky 
goniometrických 
funkcí 
●Tabulky se 

nepatrně liší od 
školních (0 celků 
je uvedeno v 
každé řádce) 

●v prvním sloupci 
jsou údaje ve 
stupních, v první 
řádce v minutách 
po deseti 

●vyhledáváme 
tedy hodnoty 
zaokrouhlené na 
desítky minut 
 

Pracovní list - 
Hodnoty sinus 
 
 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem. 
Obrázky tužkou a 
podle pravítka,text 
modře. 
 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, rád pomůžu. 
 
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 
 
 
Konkrétní 
úkol bude 
zadán 
emailem! 
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https://www.youtube.com/watch?v=V1XHyzIipr0&t=382s
https://www.youtube.com/watch?v=V1XHyzIipr0&t=382s
https://www.youtube.com/watch?v=V1XHyzIipr0&t=382s
https://drive.google.com/open?id=1fU-jqR83ZN37atgCDX-T_bC_mrJoGHOi
https://drive.google.com/open?id=1fU-jqR83ZN37atgCDX-T_bC_mrJoGHOi
https://drive.google.com/open?id=1fU-jqR83ZN37atgCDX-T_bC_mrJoGHOi
https://drive.google.com/open?id=1qw0iifV93yUJunO3lDT6_hzjNvn92m4t
https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=M9&_ga=2.11355575.2022756348.1585249432-1606369415.1585249432
http://gzw.cz/text/1423888643
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika
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Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
The sale of 
the century 
- přečíst str. 63 

 
 
- udělat písemně cvičení v 
uč. str. 62/1, 62/2, 62/3 

- opravit cvičení 
dle klíče 
 
 
 
- PS 50/4, 50/2 (z 
textu na str. 51), 
51/6 

 - 
videokonzulta
ce v pátek 
22.5. v 9.00 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Pražské jaro 

 uč. str. 134 - 
137 

 

Nadpis: PRAŽSKÉ JARO  
 
• tajemník Dubček-konec 
cenzury, vznik KAN, K 231, 
Junák, Sokol 
•prezident - Svoboda- 
obrodný program 
•Akční program KSČ: 
zásady tržního hospodářství 
demokratizace života 
pluralita politických stran 
dodržování občanských 
práv 
•snahy o další reformy- 
Ludvík Vaculík - 2000 slov 
• tlak na udržení totality 
KSČ: 
• 21. 8. 1968- „bratrská 
pomoc” = obsazení ČSR 
vojsky Varšavské smlouvy 
•Jednání v Moskvě- 
Moskevské protokoly - 
dočasné rozmístění 
sovětských vojsk na našem 
území  
 
Prezentace ZDE 
 
 

PS str. 40 - 43 
 
 
Udělej si online 
cvičení v 
interaktivním PS 
ZDE 
 
ZDE 
 
 
 
 
 
 
 

Film o okupaci 
ČSR ZDE 
Odpovědi na otázky 
z filmu pošli na mail 
 
1. Kdy proběhla 
okupace?  
2. Jak dlouho 
trvala?  
3. Kde se o tom 
jednalo? 
4. Kolik zemí 
Varšavské smlouvy 
se zúčastnilo?  
5. Kolik bylo tanků?  
6. Kdo nepodepsal 
protokol?  
 
Pust si kapitolu v 
interaktivní učebnici 
ZDE 

Odpovědi na 
otázky z 
filmu pošli 
nabrozova@
zstgm-ck.cz 
do 21. 5. 
2020 
 
 
 
 
 
Kontrola 
sešitu a PS po 
příchodu do 
školy 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Olomoucký 
kraj 
 
 
Zlínský  kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 74 - 75 z učebnice.  

 
 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 76 - 77 z učebnice.  

 

 
 
 
 
Vypracuj stranu 
57.  

Odpověz na otázky ( 
Olomoucký kraj) 
zde. 
 
Video na Zlínský 
kraj zde. 
 

Vypracovaný 
úkol pošli 
na můj 
email.  
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https://drive.google.com/open?id=1YWnZHHKBbNHgTM2BIXp76olEEBDp58j6Sr4IDxi2EAw
https://www.spssol.cz/wordpress/wp-content/blogs.dir/1/files/DUM/Dej/3.sada/18_-_Prazske_jaro_1968.pdf
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=87
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=201
http://www.stream.cz/slavnedny/831212-den-okupace-ceskoslovenska-vojsky-varsavske-smlouvy-21-srpen
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=48
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1AvrKSlhjG8wXWGaV5-YlR6IjBB8G2cEY
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240014
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Př Horniny 

usazené - 
uč. str. 76-79 

opiš si do sešitu tento zápis 
(piš jen žlutý text) 

DÚ: zkus si kvíz video - jak zvětrává 
pískovec 
 
VIDEO - vznik a 
těžba uhlí na 
Ostravsku 

vyfoť zápis a 
DÚ a zašli je 
na mail 
vyučující do 
24.5. 

Půdy - uč. 
str. 80 - 82 

 
 
výukové video1 zde 
 
 
výukové video2 ZDE 
 

Do sešitu si vypiš z 
učebnice: 
1. půdotvorné 
čnitele (str. 80) 
 
2. Půdní typy 
(s.82) 

 
 
dokument o půdním 
pokryvu Země ZDE 

vyfoť svůj 
zápis o 
půdách a zašli 
ho na mail 
vyučující do 
24.5. 

Ch 
 

Karboxylové 
kyseliny - 
pokračování - 
uč. str. 64-66 
 

v sešitě pokračuj v zápisu z 
minulého týdne  
touto prezentací 
 
!výukové video ZDE!  
(od 12:20) 

 video1 - tajné písmo 
 
video2 - výroba 
mýdla a jeho 
vlastnosti 
 
 

vyfoť zápis a 
pošli ho na 
mail vyučující 
do 22.5. 

Esterifikace. 
Estery. 
- uč. str. 67 
 

nejprve se podívej na toto 
video 
 
opiš si příklad esterifikace z 
této videoprezentace 
(podívej se i na video 3 a 4) 
 

DÚ: pokus se 
napsat rovnici 
vzniku etylesteru 
kyseliny octové 
(viz videa) 

video3 - vznik 
esteru názorně  
 
video4 - vznik 
esteru - model 

vyfoť zápis a 
rovnici 
esterifikace a 
pošli je na 
mail vyučující 
do 22.5. 

● na tomto odkazu najdeš online učebnici chemie (je třeba zadat svůj mail a heslo. Na mail ti 
obratem přijde přístupové heslo). V učebnici CH 9 najdeš různé odkazy, videa a cvičení k 
probírané látce.  

Nj  
 
 

5. lekce - 
vazba “es tut 
mir weh” 
(bolí mě…) 
UČ str. 45 

UČ str. 45/cv. 2 - vyjádření 
“bolí mě”: 1. Mein 
Kopf(MR), meine Brust(ŽR), 
mein Bein(SR) tut mir weh, 
MN.Č. meine Beine tun mir 
weh.    2. Ich habe 
Kopfschmerzen 
Halsschmerzen, 
Bauchschmerzen… =mám 
bolesti hlavy, krku, břicha… 
UČ str. 45/cv.2,3,4a - zkus 
si říct, co tě bolí (používej 
pouze “mir”) 

PS str. 47/cv.3a,b 
- písemně, str. 
51/cv.2b 

POZOR: j.č. = tut, 
mn.č. = tun 
Vyzkoušej si on-line 
test na 
dum.rvp.cz/material
y/die-korperteile.ht
ml a pracovní list na 
dum.rvpcz/materialy
/der-korper.html 

Vypracovanou 
práci ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 

Inf Internet Nabídkové agregátory  Materiály a zadání k 
dané problematice 
jsou k dispozici 
ZDE. 
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https://drive.google.com/open?id=1_v8nbhFbFGEN6mdgCjs-UGWXRa8uMnZU
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4802
https://www.youtube.com/watch?v=XUsSJBQ2kO4
https://www.youtube.com/watch?v=XCJNfGxSSY0
https://www.youtube.com/watch?v=PArKw7dY4JM&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=Wnt5xmeJxUU&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=Z5rMheOnaec
https://drive.google.com/open?id=1FE6Mc46WQ-Lxf9JYGhd0Im9ab0leDKFo
https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8
https://www.youtube.com/watch?v=6gXezyKQFnE
https://www.youtube.com/watch?v=L5IWH7vGgm0
https://www.youtube.com/watch?v=ZBltVCuw9A4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=2kYMqq7laJc
https://www.youtube.com/watch?v=nM1rwXW9C5A
https://www.youtube.com/watch?v=z4gqHj-rdOU
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://drive.google.com/file/d/1CHBqux4EMQNhrFVw7oOnsl9OHwPbXvvi/view?usp=sharing
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Fy Páka,tlak 

Práce  
a výkon 

Páka-zápis 
Vyhledej na internetu-co 
je to tlak a zapiš 
Práce a výkon-najdeš  
u zápisu páka 
 

 Odkaz na páku 
Internet-Wikipedia 
tlak 

Stačí napsat 
na mail, co je 
to tlak a jak 
se v praxi 
pozná 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

  
Tv (Pet 
+ Fik)  

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 
 

Globalizace a 
globální 
problémy 
světa 

Zadání úkolu k globálním 
problémům světa ZDE 
Prosím vypracujte úkol, ať 
máte nějakou známku z 
VKO viz zadání 

 Učebnice o 
globalizaci ZDE 

Prosím 
poslat úkol 
do 29.5. na 
mail: 
hrivnac@zstg
m-ck.cz 

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo interpretovi. 

  Svou práci 
můžeš ofotit a 
poslat 
emailem 
vyučující 

Prč 
(chlapci
) 

Lichý týden    Volno.   

Prč  
(dívky) 

Lichý týden    Volno  

Mv 
 

Lichý týden   Volno  

Vv      
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https://drive.google.com/file/d/1faTZG-kJpLpPPtgu7_LH1SqpaCP8SaYn/view?usp=sharing
https://volejbalprzno.estranky.cz/clanky/o-volejbalu/zakladni-volejbalove-udery-a-technika.html
https://drive.google.com/open?id=1PEVRLzLWlJ8Z1NXvY7v5UyR3Q97-fI4W
https://drive.google.com/open?id=1EAj4SIc-RxNkE-4sVbgIE2nHa9_NbYKW
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz

