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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komplexní 
jazykové 
rozbory 
 
Procvičování 
pravopisu 
 
 
 
 
 
 
 

 Zkus v textu najít 
10 zvířat - PS s. 
76/cv.4a, b - 
vymysli sám 

Procvičuji si 
jazykové 
rozbory, 
tentokrát se 
seriálem Teorie 
velkého třesku 
ZDE. 
 
Opakování 
pravopisu - zkus 
si napsat 
mluvený 
diktát  ZDE. 

Vyfoť výsledky u 
všech cvičení 
celého týdne a 
pošli mailem. 
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http://www.google.cz/
https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_teorie_velkeho_tresku-2-uroven/428
https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty
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Lit 
 
 

Práce s 
textem 

Zkus si čtení s 
porozuměním 
ZDE. 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

 15.-19.6. 
 
Souhrnné opakování 

● ZDE 
● ZDE 

  
PL_258 a 259 
řešení -ZDE  

 

Aj 
(KRA) 
 
 

Yale and 
Harvard 
(Reading 
comprehensio
n) 

 - opravit cvičení 
dle klíče 
- PS 60/1, 60/2, 
61/3 

- můžeze se 
kouknout na 
video - jak to 
vypadá na Yale 
University 

 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 

Na přelomu 
2. a 3. 
tisíciletí  

Krize a pád 
komunistick
ých režimů  

 

Nadpis: Na přelomu 2. a 
3. tisíciletí  
 
změny složení obyvatel 
Evropy   -migrace 
-hrozba- terorismu 
           -extremistických 
skupin 

Krize a pád 
komunistických režimů  

-rozpad sovětského bloku= 
změna režimů 
1989-svobodné volby v 
Polsku a Maďarsku 
1990- změny v Bulharsku, 
Jugoslávii, Rumunsku, 
ČSR…….. 
1989- bourání Berlínské zdi 
1991- rozpuštěna Varšavská 
smlouva 
  

PS str. 58 - 59 
 
 
 
PS str. 60 - 61  
 
 

Prezentace 
ZDE 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ze 
 
 
 
 

Kraje - 
opakování 

  Odpověz na 
otázky z 
opakování všech 
krajů ČR zde. 

Vypracovaný úkol 
pošli na můj 
email.  
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https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-liska/18
https://jane111.chytrak.cz/Matematika9.html
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-9-trida#kc-53
https://drive.google.com/open?id=1nQNO-158dcVy_rSU5M5z01DMWzCKZLwt
https://drive.google.com/open?id=1APaV0peGbJxVORwYHPxhF9zcvi8qw506YbOhO0MZZz8
https://www.youtube.com/watch?v=PdtNtCH0yMI
https://slideplayer.cz/slide/3054042/
https://drive.google.com/open?id=1vvR4AFS-PqxMaHsJrVY-kZx3xQIIfdLS
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Př Vývoj 

území ČR 
opiš si tento zápis do sešitu 
 
 
výukové video zde 

zkus si online kvíz 
 
video - krajina třetihorních sopek 
video - vývoj západních Karpat  

vyfoť zápis a 
výsledek kvízu  
a pošli ho na mail 
vyučující  
do 21. 6. 

Ch 
 

Člověk a 
chemie 

zápis najdeš zde 
 
výuková videa zde, ZDE, 
zde 

pro zájemce: 
video - výroba papíru 
video - výroba piva 
video - léčiva 
video - plasty 

vyfoť zápis  
a pošli ho na mail 
vyučující  
do 21. 6. 

● na tomto odkazu najdeš online učebnici chemie (je třeba zadat svůj mail a heslo. Na mail ti 
obratem přijde přístupové heslo). V učebnici najdeš různé odkazy, videa a cvičení k probírané 
látce.  

Nj  
 
 

7. lekce - die 
Kleidung 

UČ str. 63 /cv. 7 
Nakresli dvě postavy 
(muž/chlapec a žena/dívka) 
a popiš jejich oblečení. 

PS str. 65 /cv. 7 Vyzkoušet 
můžeš slovní 
zásobu ZDE, 
ZDE a ZDE 
Slovní zásoba PS 
str. 71 

Svou práci ofoť a 
pošli emailem 
vyučující. 

Inf Internet Online prezentace  Zadání a 
materiály jsou k 
dispozici ZDE. 

 

Fy Světelné 
jevy 
Závěrečné 
opakování 

Učebnice- vypracuj 
odpovědi na otázky ze 
str.207-208/1,3,5,10,12,13 
Fyzikální veličiny-pracovní 
list 

 Učebnice  
Odkaz na  

Na mail stačí 
poslat odpovědi 
na 3 otázky 
 z učebnice a 
Test 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

  
Tv (Pet 
+ Fik)  

Základy 
beachvolejb
alu 

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 Mezinárodní 
organizace - 
NATO, OSN 

Prezentace o NATO (zápis 
do sešitu první snímek) a 
doporučuji kouknout na 
videa 
Prezentace o OSN (udělat 
krátký zápis dva cíle OSN, 
počet států, co je rada 
bezpečnosti) 
Najdi ve schématu OSN, 
čím se zabývají přidružené 
organizace WHO, WTO, 
UNICEF, UNESCO  

 Video o NATO 
zde 
 
Video o 
činnostech, 
které dělá OSN 
zde 
 
Schéma OSN 

Své zápisky 
můžete poslat na 
hrivnac@zstgm-c
k.cz  

 
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 

 

https://drive.google.com/open?id=1DXhpSLKCGMiWVjck3rLVyZK2qYD3ysv2
https://www.youtube.com/watch?v=YMgm_0jC8bU&t=35s
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2079
https://www.youtube.com/watch?v=w2SQfruC9x4&list=PL7ZnDpVYDv3eZm8jZssjYyVwAVXn84zk9&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=pHMG03WCBO8
https://slideplayer.cz/slide/3449511/
https://www.youtube.com/watch?v=OSmwSdwYM7s&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=T-ElI12EQRs&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=V1jLc_Mibnk&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=v1UH_JYUsQw&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=jVKl_NVmVs8&list=PLu9YmWHGvyys1BVUT1-kFlvoflJWZisML&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog
https://www.youtube.com/watch?v=PHpXKWQdNLA
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://dum.rvp.cz/materialy/kleidung-kreuzwortratsel.html
https://dum.rvp.cz/materialy/die-kleidung.html
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-obleceni-moda?source=explicitExercise
https://drive.google.com/file/d/1fEgjXCb74jvqfLx8M9XKzSAoHZkwLoT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNqvkW1YQsaMyeWAF5YBf1JMrRv_vodV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzGJXf0EOXrS_JlGpx1WlqpZkwC4TGb3/view?usp=sharing
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=1w5parb_PoQGjdXr0ReH5ucZtMYlTmKsu
https://slideplayer.cz/slide/2774953/
https://www.youtube.com/watch?v=ZuzYD0zx9DE
https://www.youtube.com/watch?v=cOiGrbd_g0c&list=PLb396QL1MEz3lEfHHnFLQtNH5Zer-9LnE
https://www.youtube.com/watch?v=cOiGrbd_g0c&list=PLb396QL1MEz3lEfHHnFLQtNH5Zer-9LnE
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/UN_System_Chart_30June2015CZ_TISK.pdf
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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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 

Prč 
(chlapci) 

Lichý týden   Volno.  

Prč  
(dívky) 

Lichý týden   Volno  

Mv 
 

LICHÝ 
TÝDEN 

  VOLNO  

Vv      
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https://testi.cz/testy/skladatele/bedrich-smetana/

