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Týdenní plán třídy 9. B 
třídní učitelka Mgr. Irena Brožová 

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 
 
 
 

Opakování 
pravopisu 
 
Učebnice str. 
92, 93 

Do sešitu:  
 
str. 93 cv. 7 písemně do 
sešitu 
str. 93 cv. 8 ústně 
str. 93 cv. 9 - vyhledej 
chyby, spočítej je a počet 
pošli na mail 
 

PS  
str. 52, 53  
 

 
 
Zkoušej si přijímací 
testy ZDE  
 
Vyzkoušej si online 
test  ZDE 
ZDE 

Učebnice str. 
93 cv. 9 - 
vyhledej chyby, 
spočítej je a 
počet pošli na 
mail. 
brozova@zstg
m-ck.cz  do 28. 
5. 

 

http://www.google.cz/
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.ocestine.cz/testy/pravopisna-smeska/doplnovani-slov-i/hlasky-z-filmu-310/
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=115&sel=1
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Kontrola sešitu a 
PS po příchodu 
do školy 

Sloh 
Funkční 
styly 
Učebnice str. 
142 - 143 

Do sešitu: Nadpis: 
Funkční styly 
stručne zapiš nejdůležitější z 
rámečku v učebnici na str. 
142 
Nauč se nazpaměť 5 
funkčních stylů 

PS str. 73 
cv. 1, 3, 4 
ústně písemně 
do sešitu str. 
73, cv. 2 - 
vyber si pouze 
jeden bod 

 Kontrola sešitu 
po příchodu do 
školy 

 Literární 
výchova 
Drama 
Čítanka str. 
35 
 

Do sešitu na LV nadpis: 
 Drama 
PS str. 36, Vyber si zde 
jedno z Divadel malých 
forem, které znáš, a napiš o 
něm do sešitu  

PS str. 52 - 53 V následujícím 
odkazu najdeš hru od 
Járy Cimrmana - 
Vyšetřování ztráty 
třídní knihy ZDE 
 
Do konce května 
povinně vložte 
přečtené knihy na 
Padlet 
 

Kontrola sešitu a 
PS po příchodu 
do školy 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 
str. 68 - 70 

Pokud máš problém s 
výpočty na kalkulačce, 
podívej se na video 1 z 
odkazu  
Výpočty v pravoúhlém 
trojúhelníku  
● str. 68/ B - pozorně si 

prostuduj a přepiš do 
sešitu 

● str. 68/3, 4, 5A 
● str. 69/ C - přečíst a 

přepsat do sešitu 
● str.69/ 6, 7 
● str. 69/ D - přečíst a 

přepsat do sešitu 
● str. 70/ rámeček - projít, 

pečliví žáci si postup 
řešení přepíší do sešitu 

● str. 70/ 8, 9, 10A, 11A 

   
Video 1: Jak na 
funkce na kalkulačce 
 
 
 
 
 
 
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

Kdo pracuje, 
vyfotí  
v pátek 29.5. 
práci v sešitě a 
pošle mi ji do 
mailu. Ti, kteří 
chodí do školy mi 
mohou svou práci 
ukázat osobně. 
juzkova@zstgm-c
k.cz 

Aj  The sale of 
the century 
(reading) 
UČ str. 62-63 

Přečti si článek v UČ str. 63.  
Do sešitu vypracuj: 
UČ 62/1 - doplň věty podle informací z textu 
UČ 62/2 - odpověz na otázky 
UČ 63/3 - spoj správné slovo a definici  

Nastuduj si slovíčka 
5D (PS str. 84) 
 

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

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 

Normalizace Nadpis: Normalizace 
podzim 1968- návrat k 
předchozím poměrům 

PS str. 45  
 
PS str. 44 - 
dobrovolně 

Film o Janu 
Palachovi ZDE  
 

Nalezená 
jména pošli na 
brozova@zstg

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uR7RfFMBDI
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
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
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
http://www.stream.cz/slavnedny/547775-16-leden-den-kdy-se-upalil-jan-palach
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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uč. str. 138 - 
141 

 

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 

 
 
Vylušti si 
online křížovku 
v interaktivním 
PS 
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 

m-ck.cz  do 28. 
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.  

Př Historie 
Země. 
Předgeolo
gické 
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 v 
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 

DÚ: součást 
zápisu 

video1 - reakce 
sacharidů 
 
video2 - důkaz 
redukujících cukrů 
 

vyfoť zápis a a 
DÚ a zašli je na 
mail vyučující do 
31. 5.  

 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=270
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=49
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1D721qsdLNcRyOxvRUIbHaH-J-i59mKXf
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e210552116240014
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=QGSkKBu5G00
https://www.youtube.com/watch?v=UzjoDYtWJTk
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výukové video2 - 
disacharidy, polysacharidy 

video3 - redukční 
vlastnosti glukózy 
ZDE 
 
video4 - důkaz 
škrobu  
 

● 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/krizovky
/krizovka:-nemoci-79
/ 
 

Projekt Ich bin 
krank ofoť a pošli 
emailem 
vyučující. 

Inf Internet Online prezentace  Materiály a úkoly jsou 
k dispozici ZDE. 

 

Fy Mechanické 
vlastnosti 
kapalin a 
plynů 
Tepelné 
jevy 

Vyhledat pojmy na internetu 
nebo v učebnici str.190-191 
Podle vzoru 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 

Na mail stačí 
odpovědi na 
otázky a 1 
vzorový příklad 

 
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) 
 

 

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@zstgm-c
k.cz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AlwTxI1WEGM&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=18
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/1ctiRN8MvQSxdFOZo95lr8Jt9RoFcVcII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bdpy_do6NZMm0NxSRvg7QWBjieLprbxe/view?usp=sharing
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
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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 

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Prč (dílny 
- 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 SUDÝ TÝDEN   VOLNO  

 
  
 
 
 
 

 

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/
https://drive.google.com/open?id=15EDLrXFBnTRm6gJ3tjayIuIP1PqlvrFj

