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

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 
 
 
 

Hlásky a 
hláskové 
skupiny  
 
 
Větný přízvuk 
a melodie 
 

Hlásky a hláskové 
skupiny  
 
prezentace ZDE 
 
 
Větný přízvuk a melodie 
 
prezentace ZDE 

PS  
str. 56 
 
 
 
PS str. 56, 
cv. 3 - ofoť 
a pošli na 
mail 
 

 
Zopakuj si pravidla 
shody podmětu a 
přísudku ZDE  
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http://www.google.cz/
https://dum.rvp.cz/materialy/zdvojene-hlasky.html
http://www.campanus.cz/kosinova/wp-content/uploads/sites/47/2018/08/V%C4%9Btn%C3%A1-melodie-intonace.pdf
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=05.+Z%C3%A1kladn%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid
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Sloh 
Souhrnná 
cvičení  
 
 

  
PS str. 75 
 

  
 

 Literární 
výchova 
Česká 
literatura po r. 
1989 
 
Literární 
pojmy - 
opakování 
 

Do sešitu na LV nadpis: 
Halina Pawlovská 
vyhledej a napiš 3 díla této 
autorky 
 
 
 

PS str. 66 - 
67 

Literární pojmy si 
zopakuj v literárním 
bludišti ZDE 
 
 
 
 

 

Ma 
 
 

 Souhrnné opakování 
● ZDE 
● ZDE 

  
PL_258 a 259 řešení 
-ZDE  

 

Aj  Reported 
speech 
(present 
reporting verb) 

V této prezentaci si nastuduj, jak se tvoří 
nepřímá řeč s hlavní větou v přítomném 
čase. 
 
PS 54/2 
přímou řeč v bublinách předělej do 
nepřímé řeči, doplň správně osobní a 
přivlastňovací zájmena 

Výklad látky si můžeš 
nastudovat i v PS str. 
80 
 

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

Reported 
speech 
(past reporting 
verb) 

Zde si nastuduj posun časů v nepřímé řeči 
s hlavní větou v minulém čase 
 
PS 55/4 
přímou řeč v bublinách přepiš do nepřímé 
řeči, dávej pozor na posouvání časů 
 
PS 55/5 
do bublin napiš věty v přímé řeči 

Online cvičení zde. 
Minitest zde. 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Na přelomu 2. 
a 3. tisíciletí  

Krize a pád 
komunistickýc
h režimů  

 

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

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

Prezentace ZDE 
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https://dum.rvp.cz/materialy/literarni-bludiste-2.html
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=1k6ZPIuI8glpPE66M6xTADxDHvNgTdBNP
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1k_MCrAnyolI-jyxETURoa8DBKvwutnoY
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080903-cviceni-neprima-rec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYmIkbImX22wqRXVczTsLQZAiWH53pzlZXTRJ88aCzamLTNQ/viewform?usp=sf_link
https://slideplayer.cz/slide/3054042/
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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 
  

Ze 
 
 
 
 
 

Památky 
Unesco 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 86 - 87 z učebnice.  

Vypracuj 
stranu 60 z 
pracovního 
sešitu.  

 Ofocenou stranu 
z pracovního 
sešitu pošli 
na můj email. 

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 CH 9 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 LICHÝ TÝDEN   volno  
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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
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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 Fyzikální 
veličiny 

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

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv (Pet 
+ Fik)  
 
 
 

Základy 
beachvolejbal
u 

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  

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 

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 (dílny 
- chlapci) 

Lichý týden   Volno.   

Prč 
(dívky) 

Lichý týden   Volno  

Mv Média a reklama Projekt - Reklamní kampaň   Zadání je k dispozici 
ZDE. 
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https://drive.google.com/file/d/1xsIMOgvhbrShl_g1ebSRzvYB9Pdcc5T1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvykbTArtMYzTrn-SP6VjmGDVNiVJUHr/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.osn.cz/wp-content/uploads/UN_System_Chart_30June2015CZ_TISK.pdf
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/
https://testi.cz/testy/skladatele/bedrich-smetana/
https://drive.google.com/file/d/1Oi6DdD8SVy9RGRwy-XF9j4jPomIZwed2/view?usp=sharing

