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Týdenní plán třídy 8.B 
třídní učitel Mgr. Teplý Zdeněk 

8. 6. - 12. 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 
(CHRO) 
 
 
 

Pravopis --- --- pravopisná cvičení - 
zvolte kategorii, 
8.třídu, nebo dle 
uvážení 

můžete poslat 
fotku, PrintScreen 
na: 
chrobak@zstgm-ck
.cz 

Sloh UČ:119/Líčení --- Projděte si cvičení 
UČ:119-124, bez 
nutnosti písemného 
vypracování. 
 
 

Dobrovolný 
projekt - zadání 
ZDE 
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http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
https://drive.google.com/open?id=17mGIYYE4p3_cU5zIH5VDhRiCEe7FdyrTiuMKL9SSlBQ
https://drive.google.com/open?id=17mGIYYE4p3_cU5zIH5VDhRiCEe7FdyrTiuMKL9SSlBQ
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Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

 
uč. č.2 
str.40-48 

8.-12.6. 
Nadpis: 
Základy statistiky 
1. Statistické 
řešení 
 
-přečíst str.40-48 
 
-opsat tabulku str.43 
a str.45 modré 
rámečky 
 
-ústně zopakovat vše 
o rovnicích=ze sešitu 
či knihy č.2 str 4-21 
 
-zkontrolovat dle 
týdenních plánů, zda 
máš vše 
vypracované=zápis
y 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 
 
Geometrické 
symboly uč.3 str.78 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U příkladů psát 
čísla a stránky, u 
počítacích příkladů 
psát výpočty, 
postupy,odpovědi!! 
 
 
 
 
 
 
Umět používat 
 

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

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
Generation 
gap 
- přečíst uč. 
str. 72/1 
 
 
 

 
 
- do sešitu - uč. str. 
72/2, 73/3, 73/5a 
 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit se 
slovíčka 6C 
 
- PS 58/1, 
58/2, 59/4 

 
 
 
 
 
 
 

- videokonzultace 
opět v pátek 12.6. 
v 10.30 

Aj 
(KOR) 

We need a 
holiday! 
(porozumění 
textu) 
UČ str. 70 

Přečti si a poslechni komiksový příběh v UČ str. 70 
(nahrávku najdeš zde - klikni na rámeček Page 70, 
Exercise 1). 
 
Do sešitu vypracuj UČ str. 71/ cv. 2 - podle příběhu oprav 
tvrzení, napiš celé věty správně 
 
PS 56/1 
doplň do vět vhodné slovo, na pomoc můžeš použít fráze z 
komiksového příběhu z UČ str. 70 
věty do sešitu přelož do češtiny 

Vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-c
k.cz  
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https://drive.google.com/open?id=1VNG7zrNZvjWe6coZFlN8tNlNinnDzozSfZTxN1rsbog
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Časové věty 
v budoucím 
čase 
UČ str. 71 

Zde si nastuduj tvoření vedlejších časových vět, udělej si 
zápisky do sešitu, vypracuj zadané cvičení.  
 
PS 56/2 - vyber správnou variantu 
PS 56/3 - ze slov sestav větu, slovesa dej do správných 
tvarů (v budoucím nebo přítomném čase)  

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
(BRO) 
 
 
 
 

Průběh 1. 
světové 
války 
Učebnice str. 
115 - 118 

Nadpis: Průběh 1. 
světové války  

Příčina = snaha o 
rozdělení světa a zisk 
kolonií       Záminka 
= 28. 6. 1914 atentát 
na Františka 
Ferdinanda d Este  - 
vyhlášení války 
– 28. 7. 1914 R-U x 
Srbsku    1. 8. 1914 – 
Německo x Rusku 3. 
8. 1914 – Německo x 
Francii fronty 
jižní – R-U x Srbsku 
východní – R-U, 
Německo x Rusku 
západní – Německo x 
Francii 

Němci – obchvat přes 
Lucembursko a Belgii 
na řece Marně 
zastaveni 
obrana Verdunu 
ofenzíva na řece 
Sommě – první tanky 
Ypres – Němci 
poprvé použili bojový 
plyn 
1917 – vstup USA do 
války – neomezená 
ponorková válka 
11. 11. 1918 – 
Německo podepsalo 
kapitulaci        1918- 

PS str. str. 49 
- 50 

Podívej se na film o 
začátku války ZDE  
 
Film o největší 
bitvě 1. sv. války 
ZDE 
 
Co vedlo USA ke 
vstupu do války 
zjistíte ZDE 
 
Odpovědi na 
otázky pošli na 
mail 
 
1. Jak se nazývá 
válka na západní 
frontě? 
2. Kde probíhaly 
nejhorší boje? 
3. Kde byly použity 
tanky? 
4. Kde byl použit 
plyn? 
5. Na straně jakého 
spolku vstoupila 
Itálie do války? 
6. Co vedlo ke 
vstupu USA do 
války? 
7. Kdy Německo 
podepsalo 
kapitulaci? 
 

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 
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https://drive.google.com/open?id=1eEq3TUWigHU6tw1pZaXC8c4A1vxo-D6D
https://www.stream.cz/slavnedny/10003112-den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec
http://old.stream.cz/katastrofy/664195-1916-nejvetsi-bitva-prvni-svetove-valky
http://old.stream.cz/katastrofy/811622-1915-potopeni-parniku-lusitania
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Wilson- mírový 
program  

Ze 
(PET) 
 
 

Cestovní 
ruch 

  Vypracuj pracovní 
list zde a pošli na 
můj email. 
Poslední 
cvičení na 
vlajky je 
dobrovolné. 

Procvičování 
práce s mapou 
(státy Asie) zde. 

Vypracovaný 
pracovní list pošli 
na můj email. 

Př 
(ILK) 

Nervová 
soustava - 
funkce, 
stavba - 
uč. str. 90 - 91 

opiš si tento zápis 
 
výukové video zde 

DÚ: PS - str. 
42 

video - řízení těla 
(nervy) 
 
video - synapse 

vyfoť zápis a DÚ   
a zašli je na mail 
vyučující do 14.6. 

Fy 
(MER) 
 

Ucho,slyšení,
ozvěna,pohlc
ování,odraz 

Ucho-prohlédni si 
video 
Slyšení-zápis do 
sešitu 
Jak funguje akustika 
-video seznámení 
Pracovní list 
-procvičení 
učiva/něco si i 
vyhledej na 
internetu/ 
 

 Odkaz na ucho 
Odkaz na slyšení 
Odkaz na akustika 
Odkaz na pracovní 
list 
Internet 

Na mail stačí 
poslat 5 
vypracovaných 
úkolů  
z pracovního listu 

Ch 
(ILK) 
 

Opakování - 
názvosloví  

vypracuj tento PL 
(názvosloví 
halogenidů, oxidů, 
sulfidů) 

  vyfoť PL a zašli ho 
na mail vyučující 
do 14.6. 

Kyseliny - 
úvod, 
bezpečnost 
práce 
- uč. str. 70 

 
výukové video zde 

odkaz - správné ředění kyselin 
(klikni na výsledek a řešení) 
 
video - teplotní změny při ředění 
kyselin 
 

vyfoť DÚ: 
vysvětlete, proč se 
při ředění kyselin 
správně má 
přidávat kyselina 
do vody a ne 
naopak - do 14.6. 
 

Kyseliny 
bezkyslíkaté 
- uč. str. 71 

nejprve se podívej na 
výukové video zde 
 
opiš si tento zápis 
(jen celá 1. strana) 

odkaz - příprava a vlastnosti 
kyseliny chlorovodíkové 
 
procvičování názvosloví ve 
videokonzultaci 
 

vyfoť zápis a zašli 
ho  na mail 
vyučující do 14.6. 
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https://drive.google.com/open?id=1RndXbK9BFT0soOcFMh49iJ4FPqH_aIYY
https://online.seterra.com/cs/vgp/3167
https://drive.google.com/open?id=1C2JKRkr9btydzdmiZA6YXttCWmNwKSzF
https://www.youtube.com/watch?v=BSvNz5tUxOQ
https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=CiZLnbKVIhM
https://drive.google.com/file/d/1i5w0xeTl9eX9KtYDc2wTtKnRy_pVLkYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n63opHH1IpQuE0XBcC-etkS-xNtdM3qy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkKa1XOxQw6Ph7oGcrhy4Wn_igfSieea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RuUpWb4SiQK_hIfCKMyBLjjRGzKWdgwe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18pLpnGQNyTv39X-Er7NGuO4wmq1MF2C6
https://www.youtube.com/watch?v=kFIa4DBul34&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=29
http://old.vscht.cz/fch/prikladnik/zkhtml/p.1.3.11.html#avpr
https://www.youtube.com/watch?v=hff9pzzFGx0
https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=30
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/35.kyseliny.pdf
http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny14.html
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● videokonzultace (Ch, Př) - v pondělí a ve čtvrtek  podle zaslaných instrukcí  
● 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) 
 
 

Projekt Mein 
Zimmer - 
předložky se 
3. a 4. 
pádem 

Projekt Mein Zimmer 
- nakresli a popiš 
svůj pokoj pomocí 
předložek se 3. a 4. 
pádem. Použití 
předložek ZDE a ZDE 

 Vysvětlení použití 
předložek se 3. a 
4. pádem v tomto 
videu 

Projekt ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 

Nj 
(KOR) 

Časování 
pravidelných 
sloves 
(opakování) 

Zde si zopakuj pravidla pro časování 
pravidelných sloves, do sešitu 
vypracuj toto cvičení.  

Online cvičení zde. 
 

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

nepravidelný
ch sloves 

Zde najdeš seznam nepravidelných 
sloves a změny, které probíhají při 
časování. Udělej si poznámky do 
sešitu a vypracuj toto cvičení. 

 

Inf 
(Hal) 

Prezentace Online prezentace 
prezi 

 Materiály a úkoly 
jsou k dispozici 
ZDE. 

 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(PET) 
(chlapci) 

 

Základy 
atletiky 

Podívej se na video o 
základních atletické 
abecedě. Z 
atletických disciplín si 
vyber ty, které můžeš 
ve svém okolí 
zrealizovat.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
(atletická abeceda). 
Z metodického 
portálu atletiky si 
vyber svou 
disciplínu a 
prostuduj si jí zde. 
 

 

Tv 
(HŘI) 
dívky 
 
 

30 minutová 
výzva  

Tento týden další 
sportovní aktivita na 
odreagování. Během 
třiceti minut si 
procvičíte celé těla. 

 Třicetiminutové 
cvičení ZDE 

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

VkO 
(ZIM) 
 
 
 

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 

  pošlete na email 
 
veškeré úkoly a 
zápisy budou 
hodnoceny 
jedničkou 
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https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018061202-predlozky-se-3-i-4-padem
https://www.sogoodlanguages.com/cs/nemcina/predlozky-se-3-a-4-padem/
https://www.youtube.com/watch?v=r1lZPLdRC7g
https://drive.google.com/open?id=1z8M8dW7j4MsDn_wdAWiPgC2YfwUxu__x
https://drive.google.com/open?id=1_fDxIfWGr7a5ZuRQKbzGkxOq7ywJSsinFaANTyowBS4
https://www.umimenemecky.cz/gramatika-praesenz-regelmaessig-1-uroven/1523
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=15gj4-TNh5r5rL83EDjjC5kOI0Hd6xO2L
https://drive.google.com/open?id=1ggsyZyqeoAuRhkro3k03eF4kAHyJzzrZ9UmwCeZHTW0
https://drive.google.com/file/d/1DiM11xVfb1knLtHikf5mX-Ni6WOwlnHF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
https://www.atletikaprodeti.cz/metodika/metodicke-materialy/
https://www.youtube.com/watch?v=NmMRFWIokK4
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1KLg8Sfopjg-EQqTiQYh-mj-eN53y3dWl
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUSUh5U29JVzlQOVE
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Manželství - 
přečtěte si text ZDE, 
udělejte si výpisky 
 

Vv 
(MER) 
 

Kresba 
městské 

architektury 

 

 Na internet můžeš 
vložit pojem 

kresba městské 
architektury a 
hned se ti objeví 
bohatá inspirace 

nebo můžeš použít 
obrázek z mého 

návrhu 

Nechám na Tvém 
zvážení,zda se 

pustíš do úkolu a 
pošleš mi svůj 

nápad 

Hv 
(VYS) 
 
 
 

 Stále můžeš 
vypracovat referát o 
jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

 Zvládls test o 
Mozartovi? A co 
Beethoven ZDE? 

Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Prč 
(ILK, 
TEP) 
 

X X X X X 

X X X X X 
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https://drive.google.com/open?id=1LPC1dLc3qlKSMgMmUxIq6hENaXZHZmqX
http://www.testpark.cz/testy/hudba/ludwig-van-beethoven-317

