
 

 

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

 
 

 
 
 

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

15. 6. – 19. 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 
 
 
Souřadná souvětí 
 
 
 
 
 
 
 

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

PS 
str. 47/4 
str. 44/ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

procvičujte 
veškeré učivo: 
LINK1 
LINK2 
LINK3 
LINK4 
 
 
 
 
 

posílejte na email jen 
to, kde vám to napíšu 
 
 
test na souřadící 
spojky, významové 
poměry 
 
test na určování 
druhů VV, rozlišování  
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1mb6Q1eFaGGh7gkSa9lVhme6m1Uucc_je7bQoNU6qPg4
https://www.mojecestina.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk
http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php
https://www.umimecesky.cz/diktaty
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Souhrnná cvičení 
 
Pravopis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 

učebnice str. 97/2 
 
učebnice str. 43/6 - opište 
 
učebnice str. 44/10 - 
opište 
 
opakujte pravopis skupin 
bě/bje, vě/vje, mě/mně 
-učebnice str. 46/2, 3 - 
opište 
 
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) 

KONSTRUKČNÍ 
ÚLOHY 
1.Množiny bodů v 
rovině 
uč.3 str.50-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Konstrukce 
trojúhelníků 
uč.3 str.54-61 
 
 
 
 
 

   27. - 30.4. 
Nadpis: 
KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 
 
1.Množiny bodů v 
rovině 
-přečíst str 50-54 
-opsat str.50 rámeček pod 
písmenem A a písmenem 
B 
-opsat str.51 modrý 
rámeček 
-opsat str.52 oba modré 
rámečky 
-opsat srt.53 oba modré 
rámečky 
-písemně str.51/1,2,3,4 
                   52/5,6 
                   53/7,8,9 
 
nadpis: 
2.Konstrukce 
trojúhelníků-část 1 
-přečíst str.54-61 
-opsat všechny modré 
rámečky ze 
str.55+56+57+58 
 
Ústně zopakovat  
Geometrické symboly 
uč.3 str.78 
 
 
 

  
 
U příkladů 
kromě čísla a 
stránky psát 
výpočty, 
postupy,odpově
di!!! 
 
 
Obrázky rýsovat 
tužkou, 
pravítkem 
,kružítkem, text 
modře!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité 
Umět použít 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady z učebnice 
budou součástí testu 
po návratu do školy 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
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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
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Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
Kids - Decision 
time 
- přečíst uč. str. 74 
 
 
Everyday English 

 
 
 
- udělat do sešitu uč. str. 
74/2 
 
 
 
- udělat do sešitu uč. str. 
75/4a 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit 
slovíčka 6D 
- PS 60/1 
 
 
- PS 60/2, 
60/3 

  

Aj  
(FIK)  
 

First conditional  - 
opakování  
 
 
Phrasal verbs  

Podmínkové věty - 
opakování FIRST 
CONDITIONAL  
 
Frázová slovesa - zapiš 2. 
část frázových sloves  

PS str. 55/7 
- napiš 
podmínkové 
věty 
PS str. 54/2 
- doplň 
frázová 
slovesa  

Video First 
Conditional -  
opakování  

Online výuka -  
středa 17. 6. 2020 od 
10:00 - viz kalendář 
web 

Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

First conditional 
(opakování) 

Zde si zopakuj pravidla pro tvoření první 
podmínkové věty. 

Vypracuj tento 
minitest.  

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

Problem page - 
reading 
UČ str. 72 

Přečti si články v UČ str. 72, do sešitu vypracuj tato 
cvičení: 
 
UČ 72/2 - uvedené věty vlož do mezer v článcích (zapiš 
jen číslo mezery a k němu správné písmeno věty - př. 1h) 
 
UČ 72/3 - doplň do vět jména osob z článků na str. 72 

Verbs and nouns 
UČ str. 73 

Nastuduj si a napiš tato slovíčka do slovníčku.  
Slovíčka si procvič v těchto cvičeních: 
PS 58/1 
PS 58/2 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Ruské revoluce 
 
Češi a Slováci za 
1. světové války  
 
Učebnice str. 119 - 
122 

Nadpis:  Ruské revoluce 

Únorová revoluce – svržení 
cara                   7. 11. 
1917 – Velká říjnová 
socialistická revoluce VŘSR 
vláda bolševiků (lidu) - 
Lenin 
1918 -BREST-LITEVSKÝ 
mír = Rusko vystupuje z 
války 
-dekrety o míru, o půdě…. 

  

PS str. str. 
51 

Podívej se na 
film o VŘSR 
ZDE  
 
Film o vzniku 
ČSR ZDE  
 
 

 
Kapitola bude 
součástí úvodního 
opakování v 
příštím školním 
roce 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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https://drive.google.com/open?id=11vheSj7LWvACACBodx8XmaL6hwy8xmWDnrdUkokXxCw
https://drive.google.com/file/d/1y27d_Tgq0ifiOhBW0qnfnEC1J7ehcmPq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y27d_Tgq0ifiOhBW0qnfnEC1J7ehcmPq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nleskZpbGlPhQ4H_WAc2PeceptGIxiyh2tmzyl8oR2c/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9ifCM8kJFKI
https://www.youtube.com/watch?v=9ifCM8kJFKI
https://drive.google.com/open?id=1hkS0Bn3oSRi1laitl8v7sK-7aIne8_lP
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd-WSJZcyRkbwQCkIxLUleoa3u2U-7AHeeryYIjSDNfEWDTw/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1tWhErNP0fsSDMAzLBsM3oIaJ6dtZh2TM
http://old.stream.cz/slavnedny/771237-7-listopad-den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta
http://old.stream.cz/slavnedny/526294-28-rijen-den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko
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Češi a Slováci za 1. 
světové války 
československý odboj – 
domácí: Maffie, Národní 
výbor, Socialistická rada 
- zahraniční: vojenský – 
legie 
diplomatický – Čsl. 
Národní rada 
1918 – Tříkrálová 
deklarace = právo Čechů 
na svobodný život a 
sebeurčení 
28. 10. 1918 – vyhlášena 
samostatná ČSR 
30. 10. 1918- Martinská 
deklarace  

Ze 
 

Krajina 
a životní 
prostředí 

64. - 67. - do sešitu 
Nadpis: 
Ochrana životního 
prostředí 
Trvale udržitelný rozvoj, 
organizace zabývající se 
ochranou přírody (IUCN, 
WWF, ČSOP),velkoplošná 
a maloplošná chráněná 
území  
 
 
 
 

 Zjisti odpovědi 
na otázky 
ZDE 
1. Šest  
ekologických 
organizací 
2. Čtyři typy  
chráněných 
území 
mezinárodního 
významu 
ZDE 
3. Dvě 
kategorie 
velkoplošných 
chráněných 
území v ČR 
ZDE 
4. Tři kategorie 
maloplošných 
chráněných 
území v ČR 
  
 
 

Odpovědi zašli na 

herbe@zstgm-ck.cz 

do 19. 6. 

 

  

 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 
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https://dum.rvp.cz/materialy/svetova-ochrana-prirody.html
http://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/velkoplosna-chranena-uzemi/
http://www.ochranaprirody.cz/lokality/
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
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Př Nervová soustava 

 
- mozek, mícha 

opiš si tento zápis podle 
pokynů v prezentaci 
 
výukové video zde 

PS -  
str. 43 - 44 
 
 
 

pro zájemce: 
video - vady a 
nemoci NS 
 
zkus si kvíz 

vyfoť zápis a alespoň 
1 stranu PS  a pošli je 
na mail vyučující do 
21. 6. 

Fy 
 
 
 
 

Závěrečné 
opakování 

Otázky k zamyšlení- 
projdi si celou škálu 
otázek,odpověz si ústně 
a 7 libovolných si 
vypracuj  
do sešitu 
 

 Odkaz na 
otázky 

Na mail stačí poslat 
co je to 
energie,teplo a 
skupenská změna 

Ch 
 
 
 
 
 
 
 

Kyseliny kyslíkaté 
 
 
 
 
- názvosloví 
 
- zástupci 

 

opiš si tento zápis  
(2. a 3. strana) 
 
výukové video     zde 
 
názvosloví          ZDE 
 
zástupci kyselin   zde 
 
odkaz - vlastnosti H2SO4  
a dalších kyselin 
 

video - vlastnosti kyselin 
(indikátory)  
 
video - reakce H2SO4 s cukrem 
 
video - vliv koncentrace 
kyseliny na průběh reakce 
 

napiš vzorce a názvy 
kyslíkatých kyselin 
uvedených ve 
výukových videích a 
pošli jejich foto 
společně se zápisem 
na mail vyučující do 
21. 6. 

Hydroxidy 
 
-názvosloví 
- zástupci 
 

opiš si tento zápis 
 
výukové video zde 
zástupci hydroxidů zde 
 

video - vznik NaOH 
 
video - reakce KOH a modré 
skalice (vznik sraženiny) 
 
!!!Pracovní list - zde!!! 
 

vyfoť zápis a alespoň 
1 stranu PL  a pošli je 
na mail vyučující do 
21. 6. 
 

● videokonzultace  - 15. 6. v 10:30 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). Najdeš v ní různé odkazy, videa a cvičení k probírané látce.  

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 

1. lekce - Mein 
Zuhause 

V pondělí 15. 6. ti přijde 
emailem pracovní list. Ten 
si přelož a vypracuj. Zkus 
napsat podobné 
vyprávění o sobě a svém 
domově. 

  Vypracovaný 
pracovní list, popř. 
své vyprávění ofoť a 
pošli emailem 
vyučující. 

Nj 
(KOR) 

Opakování slovní 
zásoby (bydlení) 

Zde a zde si zopakuj slovíčka - nábytek a místnosti v 
domě 

 

Časování sloves  Zopakuj si pravidla pro časování sloves 
z minulého týdne, do sešitu vypracuj 
tato cvičení: 
Cvičení I 
Cvičení II 
Cvičení III 

Vypracuj tento 
minitest. 
Zaměř se na 
správné 
koncovky 
sloves.  

Vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.
cz (vypracovaný test 
fotit nemusíš, 
výsledky se vyučující 
automaticky ukládají) 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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https://drive.google.com/open?id=1xbWhIDgPVlvTg8VO0FRADyoYUZzajtSl
https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=TRtd-NV3Yks&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=11
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2016
https://drive.google.com/file/d/17pi-DAhM0pnrd3CJhWD9UkOotWindtUQ/view?usp=sharing
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/35.kyseliny.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qxSg_lC6YsI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=xznyHc8naOQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=ZBzWk-vlEBo&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=33
http://www.zschemie.euweb.cz/kyseliny/kyseliny15.html
https://www.youtube.com/watch?v=5tXiFZnGdb0
https://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=vgFGWI-tzdo
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/34.hydroxidy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4MdlEamX5xI&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=5k8r-mdPYpY
https://www.youtube.com/watch?v=1-GEWL2kOOM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=G_ebTH6RzeA
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/pracovni_listy/PL_34_hydroxidy.pdf
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
http://www.testpark.cz/testy/nemcina/slovicka-dum-428
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-dum?source=explicitExercise
https://drive.google.com/open?id=1uvL497A1LUL14U5UG5WLSkvrIJ8zEya1
https://drive.google.com/open?id=17_RGNWcrZrfR1L0YS3yjqHRnjvp11Ni-
https://drive.google.com/open?id=1X7iWtAlycB44kYWp2-AkifpF2gMhnSlv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu-CZ-C3ia9wwHghX6C1NofQe6TY0XCIz6S2Jl_i4I35g_7A/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Nj 
(HAL) 

Bei uns 1. lekce II Slovesa s odlučitelnou 
předponou 

 Materiály a 
zadání jsou 
ZDE 

 

Inf Shrnutí učiva za 
2. pololetí 

  Materiály a 
zadání jsou 
ZDE. 
 

 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(dívky) 

 
 

Běh Tento týden si zaběháme. 
Koukněte na instruktážní 
videa o technice běhu, 
dýchání a rozcvičení a 
protažení. 

 Video o 
technice běhu  
 
Video o 
rozcvičení a 
protažení  
 
Video o dýchání 

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

Tv 
(chlapci) 

Základy 
beachvolejbalu 

Podívej se na video o 
základech beachvolejbalu. 
S kamarády (stačí i dvě 
dvojice proti sobě) využij 
beachvolejbalové hřiště ve 
svém okolí.  

 Video ke 
shlédnutí zde 
(základy), zde 
(prsty) zde 
(bagr) zde 
(podání), zde 
(pravidla). 

 

VkO 
 
 
 

Nebezpečí 
sexuálního života 
 
Pohlavní choroby 

Přečtěte si text - zpracujte 
stručně výpisky 

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

Hv 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo 
interpretovi. 
 

 Zkus si online 
test o B. 
Smetanovi 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/1iJyrxdEF8TZ8WQT9AQSNXRotTlcKAhy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z26_bAdUt-4-n0hdhHXuYqkjvGxtUmkL/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=K8rr0LbPp0s
https://www.youtube.com/watch?v=K8rr0LbPp0s
https://www.youtube.com/watch?v=zy1l7gYLdoo
https://www.youtube.com/watch?v=zy1l7gYLdoo
https://www.youtube.com/watch?v=zy1l7gYLdoo
https://www.youtube.com/watch?v=uacLknOgrBE&t=35s
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=NaAvxgyjKXs&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=YpG--pL05ds
https://www.youtube.com/watch?v=7jt4uhYSkUM
https://www.youtube.com/watch?v=jIjLpqIeE3U&has_verified=1
http://www.beach.cz/beach-volejbal/pravidla-beach-volejbalu
https://drive.google.com/open?id=15ZiYItJkXEWYp0Vo39pduH3ZB-RnYb9a
https://testi.cz/testy/skladatele/bedrich-smetana/
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/


 

 

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

 
 

 
Prč Vaření Letní osvěžení  

z jahod 
 vymysli/najdi 

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

zašli fotku na mail 
vyučující do 21.6. 

 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 


