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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synonyma, 
homonyma, 
antonyma 
 
 
 
 
 
 
Procvičování 
pravopisu 
 
 

Připomeň si v Uč. na s. 
94-95 co jsou to 
synonyma, homonyma a 
antonyma. 
Do sešitu vypracuj cv. 2a,b 
a cv. 6 /s. 15 - vyfoť a 
pošli na mail 
 
 
Uč. s. 94-95/ cv. 10, 11 
ústně,  
cv. 12/ s. 95 - napiš a 
pošli 

PS s. 54 - ústně si 
projdi všechna 
cvičení - 
dobrovolné 

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

Vybraná 
cvičení 
mailem. Při 
nejasnostech 
se na mě 
neváhej 
obrátit. 
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Sloh 
 
 
Lit 
 
 

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

cv. 13, 14, 16 a 17 / s. 
95 v Uč. - dobrovolně 
 
 
 
 
 
Zopakuj si, jaké máme 
slohové útvary a 
postupy - Uč. s. 147 - 
tabulka 

http://www.ucirna.c
z/hlavni/cestina.php 
 
Zopakuj si větné 
členy se seriálem 
Simpsonovi ZDE. 
 
Zkus si, jak rozumíš 
cizím slovům 
ZDE. 
 
Práce s textem 
online (především 
pro ty, kteří dělají 
přijímačky)- nový 
text ZDE. 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Učebnice 2. díl 
str. 68 - 70 

1.- 5.6. 
 

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 
 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem. 
Obrázky tužkou a 
podle pravítka,text 
modře. 
 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, rád pomůžu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 
 
 
Konkrétní 
úkol bude 
zadán 
emailem! 
 

Aj 
(KRA) 
 
 

Pete´s 
trainers 
- přečíst 
článek na str. 
68 
 
Reported 
speech 

udělat v uč. 68/1b 
 
 
 
 - projít si prezentaci a 
napsat zápis do sešitu 

- opravit cvičení 
dle klíče 
- naučit slovíčka 
6A 
- PS - 54/1 
 
- PS 54/2, 55/4, 
55/5 
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http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_simpsonovi-1-uroven/3838
https://www.umimecesky.cz/doplnovani_slovicek-9-trida
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-wikipedie/75
https://www.youtube.com/watch?v=_BUIrvQlMa8
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
https://drive.google.com/open?id=1Hi0ZX4vES-6wxqTwSY61Xu15QMmvcV5xCQOVB5LbzrQ
https://drive.google.com/open?id=11YMK-4ZgCLv3PqvI4XF-dFjn03Ts-nkdsgfyXUtF9_Y
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 

Dě 
 
 
 
 

Evropa v 
ovzduší 
helsinských 
dohod  

uč. str. 144 - 
145 

Svět po 
skončení 
studené 
války 

uč. str. 150 - 
151 

 

Nadpis:  Svět po skončení 
studené války 
 
Roli hrají osobnosti 
prezident Chruščov x 
Kennedy 
Brežněv x Nixon 
Gorbačov x Reagan 
 
1985 nastoupil v SSSR 
Gorbačov 
Uvolnění vztahů s USA 
1989 Gorbačov a Reaganův 
nástupce George H. W. 
Bush na summitu na Maltě 
oznámili konec studené 
války  

PS str. 46 -47  
 
PS str. 48 - 49 
dobrovolně 
 
 
PS str. 53  
 
Řešení cv. 9 ze 
str. 53 v PS pošli 
na mail  
 
 
 
 
 
 

Opakovací test z 
minulých kapitol 
najdeš ZDE 
 
Pusť si kapitolu v 
interaktivní učebnici 
ZDE  

 
Kontrola 
sešitu a PS po 
příchodu do 
školy 
 
 
 
Řešení cv. 9 
ze str. 53 v 
PS pošli na  
brozova@zst
gm-ck.cz  do 
4. 6. 2020 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Moravskosle
zský  kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 82 - 83 z učebnice.  

 

 
 
 
 

Odpověz na otázky ( 
Moravskoslezský 
krajj)  zde. 

Vypracovaný 
úkol pošli 
na můj 
email.  

Př Prvohory. 
uč. str. 
108 - 109  

opiš si tento zápis 
 
výukové video zde 
 
!!video - vymírání druhů v 
prvohorách!! 

najdi si stručné 
informace o díle 
Joachima 
Barrandea 
 
video - dílo J. 
Barrandea 

video - starší 
prvohory na území 
ČR 
 
video - mladší 
prvohory na území 
ČR 

vyfoť zápis a 
pošli ho na 
mail vyučující 
do 7.6. 

Druhohory. 
uč. str. 
109 - 110  

opiš si tento zápis 
 
výukové video zde 

Planeta dinosaurů 
(dokument BBC) 

video - druhohory 
na území ČR 
 
video - vznik 
usazených hornin ve 
druhohorách 

vyfoť zápis a 
pošli ho na 
mail vyučující 
do 7.6. 

Závěrečná 
prezentace 

Kdo jste mi ještě neposlal prezentaci na vámi zvolené téma z učiva přírodopisu 
2. stupně, učiňte tak prosím do 10. 6. Pravidla pro psaní prezentace - min. 6 slidů 
(max. 10), 6 řádků písma na 1 slide + dostatek obrázků +na závěr odkazy, z nichž jste 
čerpali.  
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https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=139
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=50
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1tpTf1ma-l-7QMxKvZf8x18hTMr_kx1Im
https://drive.google.com/open?id=1zU0W4w9AR68mUgHkzx6Fz5hqodHAsG9g
https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=n-RLOuttCRA&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=wIcuqj8ft8k&list=PLaDi6UUdmA3SbQT7WjbXpeeIYzzy0RZY2
https://www.youtube.com/watch?v=06iMu-cGqtM&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=WtqyNwYudtM
https://drive.google.com/open?id=10_-rHoKvXXOSDw3Bb0pTTnt5RGropJfD
https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM
https://www.youtube.com/watch?v=X8Tsa8XvcOU
https://www.youtube.com/watch?v=sSOUXbqRFHk&t=283s
https://www.youtube.com/watch?v=2QUkWpTUlcc&list=PLOR_vwZUmTifdNoSeHeP5Q8qom1yaCD0q&index=15
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Ch 
 

Tuky  
uč. str. 76-77 

opiš si tento zápis 
   
výuková videa zde a zde 
 
 

vypracuj  tento PL video - výroba 
másla 
 
video - tuky ve 
stravě 
 
video - vlastnosti 
tuků 

vyfoť zápis a 
PL  
a pošli je na 
mail vyučující 
do 7.6. 

● 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 - 
Wiederholun
g - Der 
Körper,  Ich 
bin krank 

V pondělí 1. 6. ti přijdou na 
školní email pracovní listy - 
opakovací test, vypracuj je, 
ofoť a pošli na školní email 
vyučující. 

 Na téma Ich bin 
krank si můžeš 
vyzkoušet test ZDE 

Vypracovaný 
a ofocený 
opakovací test 
pošli emailem 
vyučující.  

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

 

Fy Elektromag- 
netické jevy 
Ohmův 
zákon 

Pojmy-vyhledat v učebnici 
str.197 nebo na internetu 
Učebnice str. 202 opiš 
znění Ohmova zákona a 
vzorec ve žlutém rámečku 
Příklady k 
procvičení-str.203/6,7 

 Odkaz na pojmy 
Učebnice 
str.202-Ohmův 
zákon 
Učebnice 
str.203/6,7 

Na mail stačí 
popsat 
 5 pojmů a  
1 příklad z 
učebnice 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

  
Tv (Pet 
+ Fik)  

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 Globální 
problémy 
lidstva 

Tento týden vás čeká 
jednoduchý úkol. Napište 
po zhlédnutí videa, jaké 
problémy lidstva, tam jsou 
vyobrazeny.  

 Video Člověk jako 
ničitel  

Své myšlenky 
zašlete na 
hrivnac@zstg
m-ck.cz  

Hv 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo interpretovi. 

 Můžeš si vyzkoušet 
test ZDE 

Svou práci 
můžeš ofotit a 
poslat 
emailem 
vyučující 

Prč 
(chlapci) 
 
 

Lichý týden   Volno.   
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https://drive.google.com/open?id=1iW43fe8WbVUSFF1h6KnFm44D4oaR83sc
https://www.youtube.com/watch?v=lPwhV_BDffU
https://www.youtube.com/watch?v=2tmS0p1TIiY
https://drive.google.com/open?id=1znIP_e7GT01Nt32jda9nbwKa79zR2P1h
https://www.youtube.com/watch?v=zVTNFcFWTIQ
https://www.youtube.com/watch?v=9SKspXSzg8Q
https://www.youtube.com/watch?v=U90Kmqv-_Vc
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
http://nemecky.net/krizovky/krizovka:-nemoci-79/
https://drive.google.com/file/d/1ITXLZvRv5MRXiglMkr8tGjRLeqpWoZJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ls1svZaXO0dpj9DL5dPDhCQbNUuIv0KA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VCEQg1ZOmTo
https://www.youtube.com/watch?v=l73XZlQeyAA
https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk
https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk
https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
http://www.testpark.cz/testy/hudba/wolfgang-amadeus-mozart-316
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Prč  
(dívky) 

Lichý týden   Volno  

Mv 
 

LICHÝ 
TÝDEN 

  VOLNO  

Vv      
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