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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovní 
zásoba a její 
obohacování 
 
 
 
 
 
 
 
Procvičování 
pravopisu 
 

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

 Procvičuj testy k 
přijímačkám online - 
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 
 
nebo na: 
https://procvicprijim
acky.cermat.cz/ 
 
Pravopis můžeš 
trénovat také na: 
http://www.ucirna.c
z/hlavni/cestina.php 

Vybraná 
cvičení 
mailem. Při 
nejasnostech 
se na mě 
neváhej 
obrátit. 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1A3w69vjWnAaiEwX-DAR-N2u_yID1Oick71tL9HDEzMU/edit?usp=sharing
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://procvicprijimacky.cermat.cz/
https://procvicprijimacky.cermat.cz/
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
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Sloh 
 
 
Lit 
 
 

Funkční styly 
 
 
 
Čti cokoliv a 
dávej na 
Padlet 
 
Čtenářská 
gramotnost - 
práce s 
textem 

Práce s textem 
online (především 
pro ty, kteří dělají 
přijímačky)na: 
Wikipedie (1. 
úroveň) – online 
Čtení s 
porozuměním 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Učebnice 2. díl 
str. 61 - 67 

22. - 29.5. 
 
Pokud máš problém s 
výpočty na kalkulačce, 
podívej se na video 1 z 
odkazu  
 
Nadpis: 
2. Funkce kosinus 
● str. 61/ A - PŘEČÍST a 

opsat údaje z rámečku 
včetně obrázku 

● str.62/ C, D, 1, 2, 3,  
● str. 63/ 4 a 5 
● str. 63/cv.F - přečíst  
● str. 64/ 6 a 7 

 3. Funkce tangens 
● str. 64/A a B - PŘEČÍST 

a 
opsat údaje z rámečku 
včetně obrázku 

● str. 65/1, 2, 3A, 4 
● str. 66/ 5, 6 
● str. 67/7, 8A, 9, 10 

4. Výpočty v pravoúhlém 
trojúhelníku  
Podívej se na video 2 z 
odkazu (obě dvě jsou o 
stejném tématu, vyber si) 
● str. 67/ A - pozorně si 

prostuduj  
● str. 67/1 
● str. 68/ 2A 
 
 
 
 
 

   
Video 1: Jak na 
funkce na 
kalkulačce 
 
 
Video 2: 
LINK_1 
LINK_2 
 
 
 
 
 
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.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-wikipedie/26
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-wikipedie/26
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-wikipedie/26
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-wikipedie/26
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=YiqqXAqvxaM
https://www.youtube.com/watch?v=tUQ04b6Xp5A
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) 
 
 
 

 
 
Progress 
check 
 
 
The English 
language 
- přečíst UČ. 
str. 64/1 

 
 
- v sešitě zopakovat trpný 
rod 
- písemně do sešitu UČ. 
66/1b - trpný rod 

- kontrola cvičení 
dle klíče 
- PS 52/1, 52/2, 
52/4, 53/5 

  

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Normalizace  

uč. str. 138 - 
141 

 

Nadpis: Normalizace 
podzim 1968- návrat k 
předchozím poměrům 
přítomnost okupačních 
vojsk 
-vměšování SSSR do 
vnitřních záležitostí 
státu 
27. 10. 1968 -zákon o 
čsl.federaci = zklamání 
lidu = emigrace 
čistky v KSČ -stranické 
prověrky 1970/1971 
čistky ve společnosti 
1. tajemník  ÚV KSČ - G. 
Husák 
nespokojenost - 
sebeupálení: J: Palach, 
Zajíc, Plocek 
1971 - volby- vítěz KSČ 
politická netečnost občanů 
x  Charta 1977, Samizdat 

PS str. 45  
 
PS str. 44 - 
dobrovolně 
 
 
Vylušti si online 
křížovku v 
interaktivním PS 
ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film o Janu 
Palachovi ZDE  
 
Ve větách najdi 5 
jmen souvisejících s 
obdobím 
normalizace! 
Vysvětli, co mají 
společného! 
 
1. Praha velice 
ovlivnila ostatní 
města. 
2. Včera Jana spala 
chytře v podkroví. 
3. Vidíš, ropa, toč 
kamerou všechno! 
4. Rána nožem 
pronikla až za jícen 
mrtvého muže. 
5. Obdivovali jsme 
zelené háje kolem 
řeky. 
 
Pusť si kapitolu v 
interaktivní učebnici 
ZDE 
 

Nalezená 
jména pošli 
na 
brozova@zst
gm-ck.cz  do 
28. 5. 2020 
 
 
 
 
 
Kontrola 
sešitu a PS po 
příchodu do 
školy 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Zlínský kraj 
 
 
Moravskoslez
ský  kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 78 - 79 z učebnice.  

 
Samostatný zápis do sešitu 
strana 80 - 81 z učebnice.  

 

 
 
 
Vypracuj stranu 
58.  

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

Vypracovaný 
úkol pošli 
na můj 
email.  
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https://drive.google.com/open?id=1m_CCH9aovJ2VXeebVNTf7IZWyHfNCrYa0NMD_8A5hzo
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=270
http://www.stream.cz/slavnedny/547775-16-leden-den-kdy-se-upalil-jan-palach
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=49
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=15nrTYfHp1GQ4w5Q_SNmGAMZj20MTtKpZ
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240007
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Př Historie 

Země. 
Předgeologi
cké období, 
vznik života. 
uč. str. 103 - 
107 

napiš si do sešitu tento 
zápis (piš jen žlutý text) 
 
výukové video zde 

DÚ: pod zápis 
napiš stručnou 
informaci o 
významu 
stromatolitů 

video1 - Starohory 
na území ČR 
 
video2 - 
Stromatolity 
 
Pro zájemce: 
video2 - Vznik Země 
a života 

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

Ch 
 

Deriváty 
uhlovodíků - 
shrnutí 

 DÚ: uč. str. 68 / 
1-14 - vypracuj 
odpovědi do sešitu 

 vyfoť DÚ a 
zašli ho na 
mail vyučující 
do 31. 5.  

Přírodní 
látky. 
Sacharidy. 
 

napiš si do sešitu tento 
zápis 
 
výukové video1 - 
monosacharidy 
 
výukové video2 - 
disacharidy, polysacharidy 
 
 

DÚ: součást zápisu video1 - reakce 
sacharidů 
 
video2 - důkaz 
redukujících cukrů 
 
video3 - redukční 
vlastnosti glukózy 
ZDE 
 
video4 - důkaz - 
škrob v potravinách 

vyfoť zápis a 
a DÚ a zašli je 
na mail 
vyučující do 
31. 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 - Ich 
bin krank 

UČ str. 44 / cv. 1a) - přečíst 
a přeložit, b) - tužkou označ 
RxF  

PS str. 47 / cv. 5 - 
přečíst a přeložit - 
podle tohoto 
cvičení utvoř 
projekt Ich bin 
krank - napiš 6 vět 
na papír nebo do 
sešitů 

slovní zásoba PS str. 
53 + slovník 
Příští týden pošlu 
emailem opakovací 
testík na téma Der 
Körper  a Ich bin 
krank 
Můžeš si vyzkoušet 
testík na 
nemecky.net/krizov
ky/krizovka:-nemoci
-79/ 

Projekt Ich bin 
krank ofoť a 
pošli emailem 
vyučující. 

Inf SUDÝ TÝDEN  VOLNO   

Fy Mechanické 
vlastnosti 
kapalin a 
plynů 
Tepelné jevy 

Vyhledat pojmy na 
internetu nebo v učebnici 
str.190-191 
Podle vzoru v odkazu pojmy 
vypočítej 3 příklady 
Odpovědi na otázky k 
tepelné výměně zpracuj do 
sešitu-otázky najdeš v 
odkazu pojmy 

 Odkaz na pojmy 
Internet 
Učebnice 
str.190-191 
Vzorový příklad 

Na mail stačí 
odpovědi na 
otázky a 1 
příklad 
vypočítaný 
podle vzoru 
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https://drive.google.com/open?id=1jNuxpXtE5hgz4bd8YzOgNNWaj4mZicaq
https://www.youtube.com/watch?v=2XRB_fhTUsc&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=q7TfKs3YLAw
https://www.youtube.com/watch?v=45mF7ZHWMaw
https://www.youtube.com/watch?v=uYe_zqbokQk
https://drive.google.com/open?id=1DkOwJb_eG8VqIOqKcZC15JJ9F0WUE3cS
https://www.youtube.com/watch?v=cp4Gqt9CpqY&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=AlwTxI1WEGM&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=QGSkKBu5G00
https://www.youtube.com/watch?v=UzjoDYtWJTk
https://www.youtube.com/watch?v=iR_sIzM6H34
https://www.youtube.com/watch?v=m3Sqj9deSdE
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://drive.google.com/file/d/1q1HdObt9eWGWfR4A--w0VRMEWgjHoi1i/view?usp=sharing
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

  
Tv (Pet 
+ Fik)  

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) 
 

Základy 
fotbalu 

Vko 
 

Globalizace a 
globální 
problémy 
světa 

Zadání úkolu ke 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
) 

Věšák 
(výrobek ze 
dřeva) 

  Žáci vytvoří výrobek 
ze dřeva podle 
vzorového obrázku 
zde. 

Poslat fotku 
výrobku 
emailem 
vyučujícímu 
do 26. 6. 
2020 

Prč  
(dívky) 

Letní 
osvěžení z 
jahod 
 

  vymysli/ najdi 
recept na letní 
jahodové osvěžení 
(jídlo, moučník, 
nápoj, zmrzlina..) 

zašli fotku na 
mail vyučující 
do 14.6. 

Mv 
 

Média a 
reklama 

Historie reklamy  Materiály a úkoly 
jsou k dispozici 
ZDE. 

 

Vv      
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https://www.youtube.com/watch?v=nT4PmStAKMM
https://www.youtube.com/watch?v=o3Q_VbDbbW4
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
https://drive.google.com/open?id=15EDLrXFBnTRm6gJ3tjayIuIP1PqlvrFj
https://drive.google.com/file/d/1rvx0VJPj9jB6TkiQ6UQpqNUb7dKV0pAg/view?usp=sharing

