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

25. 5. – 29. 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 
 
 
 
 
Podřadná 
souvětí 
 
 
 
 

učebnice str. 82/9 - do 
sešitu napište pouze 
odpovědi ANO-NE s číslem 
souvětí -  pošlete ma email 
 
Pracovní list - zde máte 
podřadná souvětí, do sešitu 
zakreslete grafy prvních 
pěti souvětí (souvětí 
neopisujte, očíslujte, určete 

PS 
str. 43/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘEŠENÍ - 
určování VV, 
pracovní list, 10. 
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=1ZrlTIADdDuWRkp7crUHPkBXVILmHWrmP8bFcgRnfgRg
https://drive.google.com/open?id=1_nSNhhipWVE71ggBqGX5cUJJ6c0PglLn
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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Pravopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 

druhy VV do grafu) - 
pošlete na email 
 
učebnice str. 37/27 - 
napište 
 
učebnice str. 37-38/8 - 
projděte si ústně 
 
učebnice str. 38/9 - cvičení 
pošlete na email 
 
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 nejpozději 
do 28. 5. do 
20:00, vkládání 
příspěvků bude 
ukončeno!!!  
 
 
 

 
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.2 str. 36 - 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uč. č.3 str.68 

25. - 29.5. 
 
Nadpis: 
1.SOUHRNNÁ CVIČENÍ 
 
-ústně zopakovat vše o 
rovnicích=ze sešitu či knihy 
č.2 str 4-21 
 
-zkontrolovat dle týdenních 
plánů, zda máš vše 
vypracované=zápisy a 
příklady, se kterými si nevíš 
rady=napsat mi  na email 
 
-odkazuji na email z 25.3. 
Ujasnění minulého 
týdne=doplnění k rovnicím 
formou videí 
 
-vypracuj  cvičení  
1/str36 formou zkoušky 
8+9/str+zkoušky 
 
2. Úlohy na závěr 
-vypracuj cvičení 
1B+2B+3B+4B 
 
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!!! 
 
 
 
Umět používat 

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

 
 
 
 
 
Relationships 
- přečíst UČ. str. 
68/1 

 
 
 
 
 
- projít si prezentaci a 
zapsat do sešitu 
- udělat do sešitu v UČ. str. 
69/4 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit se 
slovíčka 6A 
 
 
- PS 54/1, 
54/2, 55/5, 
55/6, 55/7 

 
 
 
 
 
- výklad máte i 
zde ve videu 
- případně si 
přečtěte část o 
prvním 
kondicionálu zde 

- videokonzultace opět v 
pátek 29.5. v 10.30 

Aj  
(FIK)  
 

Expressing 
worries - 
vyjádření obav 
/strachu 

-Koukněte na video 
TALKING ABOUT WORRIES 
- jak vyjadřujeme své 
obavy a jak se přes ně 
dostaneme. 
-Napište slovní spojení 
WORRY + GET OVER IT z 
tabule ve videu a přeložte 
si do slovníčku 
-Doplňte USEFUL 
EXPRESSIONS UČ str. 
63/4a - do školního sešitu - 
obraty najdete v textu str. 
62/1+2 

Naučit se 
slovíčka 
5C+5D 
 

EVERYDAY 
ENGLISH - 
procvičování frází  

Online výuka - středa 
27. 5. 2020 od 10:00 - 
viz kalendář web  

Aj 
(KOR) 
 
 

Friends  
(reading - UČ 
str. 68) 

Přečti si článek v UČ str. 68 a do sešitu očísluj obrázky ve 
správném pořadí.  

 

Frázová 
slovesa  

Zde si nastuduj, co jsou to frázová slovesa.  
Tato frázová slovesa si vypiš do slovníčku.  
 
PS 54/1 - vyber správnou variantu 
PS 54/2 - do vět doplň vhodné frázové sloveso 
PS 54/3 - podle nahrávky č. 28 na CD v PS očísluj obrázky ve 
správném pořadí 
PS 54/4 - ke každé větě vyber vhodný obrázek ze cvičení 3 

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

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Evropa před 
1. světovou 
válkou  
 
Učebnice str. 
112 - 113 

Nadpis: Evropa před 1. 
světovou válkou  

Trojdohoda- Francie + 
Anglie + Rusko 

Trojspolek – Rakousko + 
Německo + Itálie 

PS str. str. 
48 cv. 1, 2 

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

Odpovědi na otázky 
pošli na  
brozova@zstgm-ck.c
z do 28. 5.  

 
 
Kapitola bude součástí 
testu 
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https://drive.google.com/open?id=1vzXeG5EiXG1Sw422_gVTpEVDrnro_Zh-xv_Zld4_Swk
https://drive.google.com/open?id=1lKDo5EwFCzlAQkQv1pPzfmJxid28iwxnj3xISjOO6nM
https://www.youtube.com/watch?v=9ifCM8kJFKI
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled
https://www.engvid.com/real-english-talking-about-worries/
https://www.engvid.com/real-english-talking-about-worries/
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/everydayenglish?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.sogoodlanguages.com/cs/anglictina/study/frazova-slovesa-phrasal-verbs/
https://drive.google.com/open?id=1_4OmrROMPnzXjRAAHitTpV_21c6MYbje
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=48
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=288
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8_PS/Dejepis8_PS.mc&maintitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=290
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8_PS/Dejepis8_PS.mc&maintitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=289
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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1912/1913 – Balkánské 
války  

Záminka k rozpoutání války 
28. června 1914  Sarajevo - 
atentát na následníka 
rakousko-uherského trůnu 
Františka Ferdinanda d’Este 

Odpovědi na 
otázky pošli na 
mail 
1. Vyjmenuj 
státy 
Trojspolku 
2. Kde byl 
atentát na 
následníka 
trůnu 
3. Vyjmenuj 
státy Dohody 
4. Na 
koho(jméno) 
byl spáchán 
atentát? 
 

Zápisy v sešitech a PS 
budou kontrolovány po 
příchodu do školy 

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 Vývin a vývoj 
člověka. 
Období života. 
uč. str. 108-111 

1) opiš si do sešitu tento 
zápis 
 
video1 - od oplození k 
porodu 
 
výukové video2  
 
výukové video3  
 
 
 

2) DÚ: PS 
str. 52-53 
celé 
 
3) kvíz1 zde 
 
4) kvíz2 
ZDE 

Pro zájemce: 
video4 - 
dokument o 
prenatálním 
vývoji 

vyfoť zápis, DÚ a oba 
kvízy a zašli je na mail 
vyučující do 31.5. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5EU5ZnmKZjk
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1ufEZyE62qL_nfcQgFCJTZwsVaauFijk_
https://www.youtube.com/watch?v=rnEA4MrtS8g
https://www.youtube.com/watch?v=9zF842ef-EA&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=NkXcMnaVqmA&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=21
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2025
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2026
https://www.youtube.com/watch?v=p3NpY3dfKZg
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Fy 
 
 
 
 

Příkon a 
energie 
el.proudu 
Jak je možné 
snížit 
spotřebu 
el.energie 

Příkon a 
energie,vysvětlení, 
zápis do sešitu 
Učebnice str.60-61-vyber a 
napiš  5 možností pro 
snížení el.energie 

 Odkaz na Příkon  
Učebnice 
str.60-61 

Na mail stačí zapsat 
 5 možností pro 
snížení el.energie 

Ch 
 
 
 
 
 
 
 

Halogenidy - 
názvy a 
vzorce- 
procvičování 
 

na tomto odkazu si procvič 
názvosloví halogenidů 
(nemusíš opisovat celý 
zápis) 

DÚ: na 
konci 
prezentace 

video - vznik 
NaCl 
 
video - vznik 
AlBr3 

vyfoť DÚ a zašli ho na 
mail vyučující do 31.5. 

Oxidy - 
zástupci - 
uč. str. 65-66 
 
 

opiš si tento zápis1 
 
výukové video zde 

 video - vlastnosti 
CO2 
 
videoA a videoB - 
vlastnosti SO2 

vyfoť zápis1 a zašli ho 
na mail vyučující do 
31.5. 

Oxidy - 
názvosloví - 
uč. str.64 
 
 

zde najdeš zápis2  
 
výukové video zde 

DÚ: na 
konci 
prezentace 

video - vlastnosti 
NO2 
 
procvičování 
názvosloví ve 
videokonzultaci 

vyfoť zápis2 a DÚ a 
zašli je na mail vyučující 
do 31.5. 

● videokonzultace (Ch, Př) - 28. 5. v 11:00 hod.  podle instrukcí zaslaných na tvůj mail  
● ve středu dostaneš na mail test na výpočet chemické vazby, vyčíslování rovnic a názvosloví 

halogenidů 
● 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.  

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 

1. lekce  - Die 
Einrichtung - 
zařízení bytu 

V pondělí 25.5. ti přijdou 
školním emailem pracovní 
listy s pokyny. 

 Vyzkoušej si 
testíky na 
dum.rvp.cz/mate
rialy/das-wohne
n.html nebo 
dum.rvp.cz/mate
rialy/wohnen.ht
ml nebo 
dum.rvp.cz/mate
rialy/pracovni-list
-mein-haus.html 
A NOVĚ: 
nemecky.net/kriz
ovky/krizovka:-w
ohnzimmer-91/ 
nebo 
nemecky.net/kriz
ovky/wohnen-30
/  

Vypracované pracovní 
listy ofoť a pošli 
emailem vyučující. 

 
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://drive.google.com/file/d/1VP5_JZc7QRYNd2-LTYgo4JJ1Tm5VHGKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b4HLKbjHPpjU2SoFyQ8jjGWCO6qwPRby
https://www.youtube.com/watch?v=ahJz3c35Kew
https://www.youtube.com/watch?v=ahJz3c35Kew
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/vyzmamneoxidy.html
https://www.youtube.com/watch?v=dXPYzN8u6I0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=AoaWNe5eLrk
https://www.youtube.com/watch?v=oaLtJ2msv6Y
https://www.youtube.com/watch?v=tp74SicbX3Y
https://drive.google.com/open?id=1WSVjvItgRW0jNQfUZgm-ye9xVsWilVEd
https://www.youtube.com/watch?v=REcRA70hG1Y&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=aw5gibHHXp0
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
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Nj 
(KOR) 

Popis pokoje Zopakuj si předložky místa 
+ 3. pád z minulého 
týdne, do sešitu vypracuj 
tato cvičení.  

 Zde si zopakuj 
slovíčka - 
nábytek a 
vybavení domu. 

Vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.cz  

Přivlastňovací 
zájmena 

Zde si nastuduj tvary 
přivlastňovacích zájmen, 
vypracuj tento úkol. 

  

Nj 
(HAL) 

8. lekce 
● Opakování 

zemí 
● Nová slovní 

zásoba 

  Materiály a 
zadání jsou ZDE 

 

Inf Prezentace Online prezentace Prezi  Materiály a 
zadání jsou ZDE. 
 

 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(dívky) 

 
 

Tabata - 
intervalový 

trénink 

Po běhu nás čeká velká 
výzva na fyzičku. Tabata je 
kardiovaskulární trénink, 
který prokazatelně zlepšuje 
výkonnost a fitness ve 
velmi krátkém čase.  

 Tabata  
Cviky na 
protahování: 
Powerjóga  
5 tibeťanů 
 

Pokud máte nějaké 
postřehy z vašeho 
cvičení, tak napište 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

Tv 
(chlapci) 

Základy 
fotbalu 

Podívej se na video o 
základních fotbalových 
dovednostech a s pomocí 
fotbalového míče si je 
vyzkoušej. Můžeš využít 
svého kamaráda nebo zeď. 

 Video ke 
shlédnutí zde 
(individuální 
práce s míčem) 
Video ke 
shlédnutí zde 
(žonglování s 
míčem) 

 

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 
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https://drive.google.com/open?id=1FgXCnBYxdgkYeSsCMYkjBYZ5D_oS1A26
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-dum?source=explicitExercise
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1gKnmVb8kaWd41oQLo2Cw2tqabpaTHe5o
https://drive.google.com/open?id=1c1M5jdzc_Ey5hAFeOCToBdRrxcVto_3-
https://drive.google.com/file/d/10bwn8VE2slnrNRBLFiEKxVNlX15IsZOR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyGXLg4eN2WoNS8kFcDVLkaGdDhXakv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyGXLg4eN2WoNS8kFcDVLkaGdDhXakv-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=GmbFjggCuPw
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nT4PmStAKMM
https://www.youtube.com/watch?v=o3Q_VbDbbW4
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/


 

 

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

 
 

 
Prč 
 

Vaření  
 

x x x x 

Dílny  
 

x x x x 

 
  

 
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 

 


