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

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 
 
 
 

Psaních 
vlastních 
jmen 
 
Učebnice str. 
95 - 98 

Do sešitu: Psaních vlastních 
jmen 
stručně výpisky z rámečku v 
uč. str. 95, zopakovat pravidla  
 
str. 96 cv. 2  - ústně 
str. 97 cv. 3 písemně do 
sešitu  
str. 97 cv. 4, 5 ústně  
str. 98 cv. 1, 2 ústně 
str. 98 cv. 3 písemně 

PS  
str. 55 
 
PS str. 55, 
cv. 3 - 
spočítej 
chyby a 
jejich počet 
pošli na 
mail  
 

 
Vyzkoušejte si 
online test na velká 
písmena ZDE  
ZDE 
 

PS str. 55, cv. 3 
- spočítej chyby 
a jejich počet 
pošli na mail  
brozova@zstgm
-ck.cz  do 11. 6. 
 
  
Kontrola sešitu a 
PS po příchodu do 
školy 
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http://www.google.cz/
http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_velka_pismena.php
https://www.ocestine.cz/testy/pravopisna-smeska/doplnovani-slov-i/hlasky-z-filmu-310/
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Sloh 
Slohové 
útvary 
Učebnice str. 
144 - 147 

Do sešitu: učebnice str. 146 cv. 
4 - napiš úřední dopis na téma, 
které si vybereš 
 
Dobrovolně: Vyber si jeden z 
nabízených slohových útvarů v 
učebnice nastr. 144 - 147 a 
vypracuj jej do sešitu 
 

PS str. 73 - 
74 
 

  
Kontrola sešitu po 
příchodu do školy 

 Literární 
výchova 
 
Česká 
literatura 
70. a 80. let  
 
Čítanka str. 
209 - 211 
 

Do sešitu na LV nadpis: 
Vladimír Páral  
z PS str. 36 vypiš díla tohoto 
autora 
 
 
Prezentace o autorovi  ZDE 

PS str. 58  
Vkládejte přečtené 
knihy na Padlet 
 

Kontrola sešitu a 
PS po příchodu do 
školy 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 
str. 76 - 77 

6. Jak využíváme 
goniometrické funkce  
● str. 75/ A - PŘEČÍST a 

spočítat podle vzoru příklad 
● str. 76/ 1, 2, 3  
● str. 77/ 4, 5 a 6 
●Pracovní list - str. 258 a 

259, viz odkaz 

  PL_257 - řešení z 
minulého týdne - 
ZDE 
PL_258 - ZDE,  
PL_259 - ZDE, 
řešení bude k 
dispozici příští 
týden 
 
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

Kdo pracuje, 
vyfotí  
v pátek 12.6. práci 
v sešitě a pošle mi 
ji do mailu 
juzkova@zstgm-ck
.cz 

Aj  Gold - 
reading 
(PS str. 
50-51) 

Přečti si článek GOLD v PS na str. 51, poté k 
němu vypracuj tato cvičení: 
PS 50/4 - označ, zda je věta podle textu 
pravdivá (√), nepravdivá (X) nebo nebyla v 
textu vůbec zmíněna (?) 
PS 50/5 - odpověz na otázky 

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

Opakování 
lekce 5  
(trpný rod, 
cestování)  
PS str. 52-53  

PS 52/1 - sloveso v závorce dej do trpného 
rodu v přítomném čase (is/are + 3. tvar 
slovesa) 
PS 52/3a - poslechni si nahrávku č. 27 na CD 
v PS a označ, které údaje jsou podle 
rozhovoru správné 
PS 52/4 - vyber správnou předložku 
PS 53/5 - do rozhovorů doplň vhodné slovo na 
téma cestování vlakem 
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https://slideplayer.cz/slide/5720773/
https://drive.google.com/open?id=1qOaglFItDjhQo0-Dk5wD1WaY6ispC6A5
https://drive.google.com/open?id=1AqW6G-_wRHfa6J8jEVnUtmUajijL1FJh
https://drive.google.com/open?id=1Oxs2ZIwHWnwWS_UmL_HCVJoylPIJPRFs
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
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Svět v 
období 
ohrožení a 
globalizace 

uč. str. 152 - 
153 

Ve znamení 
internetu 

uč. str. 156 - 
157 

 

Nadpis:  Svět v období 
ohrožení a globalizace 
 
-řešení ekologické krize (kyselé 
deště, odpady..) 
-problémy planety 
-mírové operace- Perský záliv, 
Afgánistán, operace Pouštní 
bouře 
-snaha o likvidaci terorismu 
  

PS str. 55 
PS str. 55 cv. 
4 - pouze 
pojmy, které 
doplníš do 
tabulky, zašli 
na mail 
 
PS str. 54 
dobrovolně 
 
PS str. 57  
 
PS str. 56 
dobrovolně 

Film o 
teroristickém 
útoku v USA 
najdeš ZDE 
 
 
 
 
 
Zkus si vyhledat 
Konspirační teorie o 
11. září a zamysli 
se nad nimi 
 
 

PS str. 55 cv. 4 - 
pouze pojmy, 
které doplníš do 
tabulky, zašli na 
brozova@zstgm
-ck.cz  do 11. 6. 
2020 
 
 
 
 
 
Kontrola sešitu a 
PS po příchodu do 
školy 

Ze 
 
 

Moravskosle
zský  kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 82 - 83 z učebnice.  

 

 Odpověz na otázky 
( Moravskoslezský 
kraj)  zde. 

Vypracovaný úkol 
pošli na můj 
email. 

Př Třetihory 
uč. str. 110 

opiš si tento zápis 
 
výukové video zde 

video - pohyb kontinentů 
 
video - třetihory na území ČR 
(sopečná činnost) 
video - druhy sopek na území ČR 
 

vyfoť zápis a pošli 
ho na mail 
vyučující do 14.6. 

Čtvrtohory 
uč. str. 111 

opiš si tento zápis video - kontinentální ledovec 
 
video - čtvrtohory na území ČR 
 
video - mamuti 

vyfoť zápis a pošli 
ho na mail 
vyučující do 14.6. 

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.  

Ch Bílkoviny 
- uč. str. 
78-79 

opiš si tento zápis pro zájemce: 
přehled 
aminokyselin 
zde 

zkus si kvíz  
 
video1 a video2  - 
denaturace bílkovin 

vyfoť zápis a kvíz  
a pošli je na mail 
vyučující do 14.6. 

● 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.  
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http://old.stream.cz/slavnedny/611507-11-zari-den-teroristickych-utoku-na-usa
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=18olhql4SxGgRowCPEJwvBwJ-eCXnD-g1
https://drive.google.com/open?id=143iI17pIxGPNsFoTFWbShvOmhNBsQaV4
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ucxtiuN4ZmQ
https://www.youtube.com/watch?v=pVyXJ41rBSw
https://www.youtube.com/watch?v=w2SQfruC9x4&list=PL7ZnDpVYDv3eZm8jZssjYyVwAVXn84zk9&index=24
https://drive.google.com/open?id=15ndYblKHIGendFwAm2xKCN4u3T2zSSnS
https://www.youtube.com/watch?v=EvpqNX5jLbY&list=PL7ZnDpVYDv3eZm8jZssjYyVwAVXn84zk9&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=s0WhvdWM03A&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=rcAH1hNN4hs&list=PLT1-KDADBcZ1JBg3hDFbi8gg6CHE8qbMQ&index=19
http://www.zsstrani.cz/dum/Digitalni%20Ucebni%20Materialy/2_stupen/Chemie/9.%20rocnik/bilkoviny/Bilkoviny.pdf
http://e-chembook.eu/bilkoviny
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1879
https://www.youtube.com/watch?v=KQIfNx-0N5g
https://www.youtube.com/watch?v=b6fda4l3I3A
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
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Nj  
 
 
 
 
 
 
 
 

6. lekce - 
die Stadt, 
Verkehrsmit
tel - UČ str. 
51+56 

Vypracuj pracovní listy, které ti 
přijdou v pondělí 8. 6. na školní 
email. 

Vyzkoušej si 
online testy 
ZDE, ZDE, 
ZDE, ZDE, 
ZDE 

Slovní zásoba PS 
str.62 + slovník 

Pracovní listy 
ofoť, vypracuj a 
pošli emailem 
vyučující 

Inf Internet Online prezentace   Zadání a prezentaci 
najdete ZDE. 

 

Fy Elektrická 
práce 
Elektromag. 
indukce 

Elektrická práce-zápis 
Učebnice 
str.207/3,4-vypočítej 
Internet-vyhledat popis 
elektromagnetické indukce  
Video-prohlédni 

 Odkaz na práce 
Učebnice str.207 
Odkaz na video 

Na mail stačí 
poslat svými slovy 
vysvětlení 
elektromagne- 
tické indukce 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv (Pet 
+ Fik)  
 
 
 

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. 
 

 

Vko 
 
 
 

Mezinárodní 
vztahy - 
Významné 
mezinárodní 
organizace - 
Evropská 
unie 

Tento týden si projděte 
prezentaci o Evropské unii 
(zápis do sešitu najděte na 
konci prezentace) 
Doporučuji se kouknout na 
videa, které máte vlevo 
(Kovyho video je velmi 
srozumitelné) 

 Video o evropské 
integraci zde 
 
Velmi pěkné video 
od Kovyho o smyslu 
a orgánech 
Evropské unie 
 
Evropský parlament 
zde (do 0:58)  
 

Zápisek do sešitu 
můžete poslat na 
hrivnac@zstgm-ck
.cz  

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://testi.cz/testy/nemcina/pro-zacatecniky-ve-meste/
https://www.dumy.cz/material/66384-die-stadt-suche-worter
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-mesto?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-dopravni-prostredky?source=explicitExercise
https://dum.rvp.cz/materialy/transportmittel.html
https://drive.google.com/file/d/13rDP9udSLKOneg7ypw6mBfIQCTU3HzYu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WKOA1E1HlTPOj0FarWY2HTxD1Eemh5TX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_dUdliJIzfRrwY83D-3eSmGre2CU35SG/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
https://www.atletikaprodeti.cz/metodika/metodicke-materialy/
https://drive.google.com/open?id=14B12Q0rENq2O68tEpWzpdgHyiPp8UeVg
https://www.youtube.com/watch?v=iZ3qm2bbE1E
https://www.youtube.com/watch?v=-3Cg2znFYKc
https://www.youtube.com/watch?v=-3Cg2znFYKc
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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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Hv 
 
 
 

 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 (dílny 
- chlapci) 

 

Krmítko 
(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 26.6. 

Mv SUDÝ TÝDEN   VOLNO  
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http://www.testpark.cz/testy/hudba/ludwig-van-beethoven-317
https://drive.google.com/open?id=1yrdxure0lb_Y1Xkn_ZRyWlVFGggP3NbY

