
 

 

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

 
 

 
 
 

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

1. 6. – 5. 6. 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 
 
 
 

Souvětí 
 
 
Podřadná souvětí 
 
 
 
Jazykový rozbor 
 
 
 

Pracovní list - zde máte 
podřadná souvětí, do 
sešitu zakreslete grafy 
zbývajících pěti souvětí 
(souvětí neopisujte, 
očíslujte, určete druhy VV 
do grafu) - pošlete na 
email 
 

PS 
str. 43/3a, 
b, c 
 
str. 43/4 
 
 
 
 
 
 

ŘEŠENÍ - cv. 
9/82 11. týden 
1.,5.,7.,8.graf 
chybně 
2.,3.,4.,6. graf 
správně 
 
 
 
 
 

posílejte na email jen 
to, kde vám to napíšu 
 
 
test na souřadící 
spojky, významové 
poměry 
 
test na určování 
druhů VV, rozlišování  
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http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1ZrlTIADdDuWRkp7crUHPkBXVILmHWrmP8bFcgRnfgRg
https://drive.google.com/open?id=1_nSNhhipWVE71ggBqGX5cUJJ6c0PglLn
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Literatura 

učebnice str. 88/7 - 
napište jen odpovědi - 
pošlete na email 
 
Opakujeme druhy VV 
(učebnice str.51) - 
vypracujte:  
cvičení 10 
cvičení 11 
(stačí napsat číslo souvětí 
a druh VV) - pošlete na 
email 
 
Pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opakujte si 
významové 
poměry a 
spojovací 
výrazy ZDE 
 
 
Zpracujte 
čtenářský deník 
z knížky, kterou 
jste si vybrali 
z doporučené 
četby 

 
VV a VH, grafy, druhy 
souvětí 
 
 
pravopis 
 
 
 
 
 
 
čtenářský deník 
 
 

Ma 
(TEP) 

 
uč. č.2 str.22-26 

1.-5.6. 
Nadpis: 
Rovnice kolem nás 
Jak na slovní rovnice 
-přečíst str.22-26 
-opsat tabulku str.23 a 
str.25 
 
-ústně zopakovat vše o 
rovnicích=ze sešitu či 
knihy č.2 str 4-21 
 
-zkontrolovat dle 
týdenních plánů, zda máš 
vše vypracované=zápisy 
a všechny příklady, které 
byly zadány k odeslání, mi 
na email doposlat (pokud 
se tak již nestalo) 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+2+3+4+5+6 
 
Geometrické symboly 
uč.3 str.78 

 U příkladů psát 
čísla a stránky, 
u počítacích 
příkladů psát 
výpočty, 
postupy,odpově
di!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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https://drive.google.com/open?id=1hqoIAOZ7jVvDitkr3AEBhKFogQBbPWq5
https://drive.google.com/open?id=1M9kB1X3DhTexQ4zFZwyJNov-DeQIfLeY
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


 

 

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

 
 

 
Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
 
 
We need a holiday 
- přečíst článek uč. 
str. 70 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- udělat do sešitu uč. str. 
71/2 
- projít si prezentaci a 
zapsat do sešitu 

-opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit 
slovíčka 6B 
 
- PS 56/1 
 
 
- procvičit 
future time 
clauses v 
PS - 56/2, 
56/3, 57/5 

 
 
 
 
 
 
 

- videokonzultace v 
pátek 5.6. v 10.30 

Aj  
(FIK)  
 

UNIT  revision 5 
 
 
 
 
 
Project - 
ENVIRONMENTAL 
PROBLEM  

Opakování lekce - Passive 
voice  
UČ str. 66/1 - napiš 
odpovědi do školního 
sešitu 
 
Zadání projektu 
ENVIRONMENTAL 
PROBLEM  

PS str. 52/1 
doplň 
slovíčka 

 Online výuka -  
středa 3. 6. 2020 od 
10:00 viz kalendář 
web  

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Frázová slovesa   Zopakuj si 
frázová slovesa 
z minulého 
týdne, vypracuj 
toto cvičení. 

 

Podmínkové věty  
(First Conditional) 
UČ str. 69 

Zde si nastuduj tvoření podmínkových 
vět, do sešitu si udělej poznámky.  
 
UČ 69/4 - do sešitu sestav správně věty, 
věty přelož do češtiny. 
 
PS 55/5 - vyber správnou variantu 
PS 55/6 - slovesa v závorce dej do 
správného tvaru (budoucí čas s will nebo 
přítomný čas) 
PS 55/7 - ze slov sestav podmínkovou 
větu 

Podmínkové 
věty si můžeš 
prostudovat i 
zde a zde. 
 
Podmínkové 
věty si můžeš 
procvičit v 
tomto online 
cvičení (slovesa 
v závorce dej 
do správných 
tvarů, vpravo 
tlačítkem check 
si můžeš 
zkontrolovat). 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.c
z  
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https://drive.google.com/open?id=1Ob06L-gBd0CuogCCe6Cz7RBX11RRO8QUFD_YguZghhs
https://drive.google.com/open?id=1ftFU18rg2pzPzuCXwA0aFXBSZGZhOM1Nawp8uSzrSaQ
https://docs.google.com/document/d/1-LrvI2zhNKkk3c5KseE7f-xDOa8-35U35mSfOavt-Zo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-LrvI2zhNKkk3c5KseE7f-xDOa8-35U35mSfOavt-Zo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-LrvI2zhNKkk3c5KseE7f-xDOa8-35U35mSfOavt-Zo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMt5CjQHvYOs-nQN-74OxGOtKKy4mQ5oJdw9nntKBbFlBMA/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1hkS0Bn3oSRi1laitl8v7sK-7aIne8_lP
https://www.helpforenglish.cz/article/2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled
https://www.onlinejazyky.cz/clanky-anglictina-podminkove-vety-condicional-sentences-english.html
https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Atentát na 
Františka 
Ferdinanda d´Este 
Učebnice str. 113 - 
114 

Nadpis: Atentát na 
Františka Ferdinanda 
d´Este 
Záminka k rozpoutání 
války  
- 28. června 1914 
Sarajevo  atentát na 
Františka Ferdinanda 
d’Este              - akce 
nacionalistické organizace 
Černá ruka        - Gavrilo 
Princip - viník 

 

PS str. str. 
48 cv. 3 

Podívej se na 
film o atentátu 
ZDE 
 
Zjisti 
odpovědi na 
otázky a pošli 
je na mail 
1. Jméno 
manželky 
Františka 
Ferdinanda 
d´Este 2. 
Povedl se 
atentát 
napoprvé? 
3. Kde zemřel 
Princip? 
4. V jakém roce 
zemřel? 

Odpovědi na 
otázky pošli na  
brozova@zstgm-ck
.cz do 4. 6.  

 
 
Kapitola bude 
součástí testu 
 
Zápisy v sešitech a PS 
budou kontrolovány 
po příchodu do školy 

Ze 
 

Krajina 
a životní 
prostředí 

62. - 63. - do sešitu 
Nadpis: 
Vliv cestovního ruchu a 
rekreace na krajinu 
Negativní vlivy: skládky, 
požáry, sešlapávání 
rostlinstva, krádeže, rušení 
hlukem, provoz 
motorových vozidel, 
ohrožení pitné vody, 
poškozování lesních 
porostů 

 Online cvičení 
ZDE 
 
ZDE 
 
ZDE 
 
ZDE 
 
 
 

Poctivé odpovědi 
celkové úspěšnosti v 
procentech (4x) zašli 
na  

herbe@zstgm-ck.cz 

do 7. 6.  

Př Genetika - uč. str. 
112 - 115 

opiš si do sešitu tento 
zápis 
výukové video zde 

DÚ: PS - 
str. 55/ 
cv.1-5 
(pracuj s 
učebnicí) 

pro zájemce: 
video1 - 
genetika 
(Nezkreslená 
věda) 
 
video2 - život + 
dílo J. Mendela 

vyfoť zápis a DÚ a 
zašli je na mail 
vyučující do 7. 6. 

Hormonální 
řízení organismu.  
uč. str. 104 - 105 

opiš si do sešitu tento 
zápis 
 
výukové video zde 

DÚ: PS - 
str. 50/1-4 

zkus kvíz zde 
 
video3 - řízení 
organismu(hor
mony od 5:00) 

vyfoť zápis, kvíz a 
DÚ a zašli je na mail 
vyučující do 7. 6. 
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http://old.stream.cz/slavnedny/821895-28-cerven-den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2339
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2330
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2351
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2340
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1MLcMJCxyFq2kTNfj5FrJERsgiTTsKvMF
https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE
https://www.youtube.com/watch?v=giaQ8tiGpuI
https://drive.google.com/open?id=1ZRJpd6nIDMAr816-iA2NTMAlFGq3iZDO
https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=14
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2022
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc
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Fy 
 
 
 
 

Zvuk,šíření, 
rychlost,tón, 
rezonance, 
hluk 

Zvuk-pojmy,zápis 
Úkoly k procvičení z 
odkazu zvuk 
Video-můžeš vyzkoušet 
pokusy 
 

 Odkaz na zvuk 
Vypracování 
úkolů z odkazu 
zvuk 
Video-pokusy 

Na mail stačí poslat 
aspoň 2 
vypracované úkoly 
z odkazu zvuk 

Ch 
 
 
 
 
 
 
 

Oxidy - názvy a 
vzorce- 
procvičování 

na tomto odkazu si procvič 
názvosloví oxidů - cv. 3-6 

cv.1 - dobrovolné - 
nezapomeň, že kyslík má v 
oxidech oxidační číslo -II  
(kdo pošle i toto cvičení - má 
1 navíc) 

vyfoť cv. 3-6 v  PL a 
zašli je na mail 
vyučující do 7.6. 

Sulfidy - zástupci - 
uč. str. 67 

opiš si  tento zápis 
 
výukové video zde  

video1 - barevné reakce 
sulfidů 
video2 - vznik ZnS 
video3 - vznik FeS 

vyfoť zápis a zašli ho 
na mail vyučující do 
7.6. 

Sulfidy - 
názvosloví  
 

podívej se na 
výukové video zde 

zapiš si do sešitu všechny 
vzorce a názvy sulfidů 
uvedených ve výukovém 
videu 
 
procvičování názvosloví ve 
videokonzultaci 

vyfoť vzorce a názvy 
sulfidů a zašli je na 
mail vyučující do 7.6. 

● videokonzultace (Ch, Př) - 4. 6. v 11:00 hod.  podle instrukcí zaslaných na tvůj mail  
● 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 

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 

1. lekce - 
předložka “V” 
(im, in der, im) 

Zápis do šk. sešitů: 
Předložka V - IN (na 
otázku wo? kde?): 
Ich bin: MR - im Keller 
(ve sklepě) 
            ŽR - in der 
Schule (ve škole) 
          SR - im Zimmer (v 
pokoji) 
  

 !Tvar “im” 
vznikl spojením 
in+dem! 
Můžeš si 
vyzkoušet test 
ZDE 
 

Ofocený a 
vypracovaný 
pracovní list, který ti 
přijde v pondělí 1. 6., 
pošli emailem 
vyučující.  

Nj 
(KOR) 

Nábytek, 
předložky místa + 
3. pád 
(opakování) 

Do sešitu vypracuj tato 
cvičení: 
Cvičení I 
Cvičení II 
Cvičení III 

Online cvičení k opakování 
slovíček zde (zadej témata 
DŮM a NÁBYTEK, klikej na 
správné obrázky) 
 

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

Mein 
Traumzimmer / 
Mein Zimmer 
(popis pokoje) 

Přečti si tento článek, do sešitu ho přelož do češtiny.  
Podle článku popiš svůj vysněný pokoj / tvůj skutečný 
pokoj - na papír A4 nakresli obrázek a napiš min. 8 vět.  

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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https://drive.google.com/file/d/1_GrfwCU6qzgE9IkowloaIj9aJYXJIWFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14asimFS2ru1xRojU5_W5SQXT8TT-vTvr/view?usp=sharing
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/pracovni_listy/PL_22_nazvoslovi_oxidu.pdf
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/30.sulfidy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zF4DRz3RAT8&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=9erKFIaFM_Q
https://www.youtube.com/watch?v=lBNYgAVjDQU
https://www.youtube.com/watch?v=A5H6DVe5FAI
https://www.youtube.com/watch?v=JwSBdHsQJZg&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=26
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
https://testi.cz/testy/nemcina/pro-zacatecniky-dum-byt-a-nabytek/
https://drive.google.com/open?id=1N41Hq1lv1bysmVDwbcXnevtNLRieIaeO
https://drive.google.com/open?id=1mK1TpI86h0jKF33-khb4Mf-Vgt4-KyAN
https://drive.google.com/open?id=1d8T1wFJ2LQuQhpW4b8dOogPnZrYNr1hm
https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani2.php
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1HT4MgUpQttjetdarwrd8WlgG8deqsV6A
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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) 

 
 

Protahování a 
posilování celého 
těla 

Tento týden máte pro 
inspiraci další videa na 
protahování a posilování 
celého těla, která zlepší 
vaší fyzickou aktivitu. 

 Videa z cyklu 
Nevzdám to!  
zde  
zde  
 

Své fotky ze cvičení 
nebo jiných 
pohybových aktivit mi 
určitě posílejte na 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

Tv 
(chlapci) 

Základy softbalu Podívej se na video o 
základních softbalových 
pravidlech. S kamarádem 
zkus jednoduchý nadhoz a 
odpal pomocí softbalové 
pálky.  

 Video ke 
shlédnutí zde 
(základní 
pravidla) 
Video ke 
shlédnutí zde 
(nadhoz a 
odpal) 
 

 

VkO 
 
 
 

Člověk jako muž a 
žena 

Láska a zamilovanost - 
téma si přečtěte ZDE 
 
do sešitu opište (nalepte) 
zápis a do tabulky doplňte 
vlastnosti nutné, potřebné 
k lásce, co nepatří k lásce 
 

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

Hv 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo 
interpretovi. 
 

 Můžeš si 
vyzkoušet test 
ZDE 

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/file/d/1MDi7vNF6ejgJ-LuT9F8r94L3F27nLRM1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11PbKDLTogDt0Z3uHrLU6WEAa8EVrdr8o/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=7h7mONRvi_w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DbhO1ScHafw
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=VCEQg1ZOmTo
https://www.youtube.com/watch?v=l73XZlQeyAA
https://drive.google.com/open?id=1KLg8Sfopjg-EQqTiQYh-mj-eN53y3dWl
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUSUh5U29JVzlQOVE
http://www.testpark.cz/testy/hudba/wolfgang-amadeus-mozart-316
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/
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Prč 
 

Vaření  
 

Letní osvěžení z jahod 
 

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

zašli fotku na mail 
vyučující do 16.6. 

Dílny Zahradní práce  Najdi obrázky 
třech různých 
druhů ručního 

zahradního 
nářadí 

fota zašli na můj 
email do 16.6. 
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