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

22. 6. - 26. 6. 2020 

          Důležité informace - čtěte pozorně!!!   

1. Vybírání učebnic:  

Ve úterý 23. 6. 2020 proběhne vrácení všech učebnic (čistých, zalepených, 
vygumovaných).  

Při vstupu do školy musíte odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění (ke stažení na webu školy - O ŠKOLE - Úřední deska) Dále musíte mít 
roušku.  

● 1. skupina (Adamovič, Cábová, Havlík, Kupeček, Postlová, Sládeček, Šestáková, 
Španiller, Vondruška, Wilson)  od 8:00 do 9:40 

● 2. skupina (Bolebruch, Červeňáková, Demeter, Dunková, Hronková, Hrubešová, 
Kerschaglová, Kordíková, Tran) od 10:00 do 11:40 

2. Vyklizení skříněk:  Kdo nemá vyklizenou šatní skříňku, vyklidí si ji 23. 6. 2020 

3. Předávání vysvědčení:  

V úterý 30. 6. 2020 proběhne předání vysvědčení. 

● 1. skupina (Adamovič, Cábová, Havlík, Kupeček, Postlová, Sládeček, Šestáková, 
Španiller, Vondruška, Wilson) od 8:00 do 8:30 

● 2. skupina (Bolebruch, Červeňáková, Demeter, Dunková, Hronková, Hrubešová, 
Kerschaglová, Kordíková, Tran) od 8:45 do 9:15 

Pokud jste nebyli přítomni při vracení učebnic 23. 6. 2020, musíte při vstupu do školy 
odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke 
stažení na webu školy - O ŠKOLE - Úřední deska). Dále musíte mít roušku. 

Kdo nemá vyklizenou šatní skříňku, vyklidí si ji. 

Pokud nemáte odevzdané všechny učebnice, nebo zaplacenou dlužnou částku v online 
pokladně, nebude vám vysvědčení vydáno. Pokud se v uvedeném termínu nedostavíte, 
vysvědčení vám bude předáno v září. 
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4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatku, kladné zůstatky u 

stávajících žáků se převádí do nového školního roku 

5. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - 
podrobnosti viz web školy (záložka JÍDELNA)  

6. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020) 

 

Předmět Téma učebnice Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 

Opakování učiva 
 
 
Souvětí, VV 
 
 
Souřadná a 
podřadná souvětí 
 
 
 
 
Souhrnná cvičení 
 
Pravopis 
 
 
 
 
Literatura 

Pracovní list - zde máte 
souřadná souvětí, do 
sešitu zakreslete grafy 
souvětí (souvětí 
neopisujte, očíslujte, 
určete druhy VV, poměry 
do grafu) -  
 
 
opakujte větné členy ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli 

zpracujte 
všechna 
nedoplněná 
cvičení v PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procvičujte 
veškeré učivo: 
LINK1 
LINK2 
LINK3 
LINK4 
 
 
 
Opakujte si 
významové 
poměry a 
spojovací 
výrazy ZDE 
 
 
 
 
 
Zpracujte 
čtenářský deník 
z knížky, kterou 
jste si vybrali 
z doporučené 
četby 

posílejte na email jen 
to, kde vám to napíšu 
 
 
test na souřadící 
spojky, významové 
poměry 
 
test na určování 
druhů VV, rozlišování  
 
 
VV a VH, grafy, druhy 
souvětí 
 
 
pravopis 
 
 
čtenářský deník 
budu kontrolovat v 
září! 
 
 

Ma 
(TEP) 

 
 
uč. č.2 
str. 48-53 

22.-26.6. 
 

Nadpis: 
2. Diagram 
-přečíst str.48-53 
-opsat str.48 nadpis A 
Sloupkový diagram + 
graf Aktivní sportování 
 
-opsat str.49 nadpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udělat do dne 
odevzdání učebnic 
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https://drive.google.com/open?id=1mb6Q1eFaGGh7gkSa9lVhme6m1Uucc_je7bQoNU6qPg4
https://drive.google.com/open?id=1O_QyiTrmlSGhWgg2Dq8CHdSsgQWGsJHS
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
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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B Kruhový 
diagram+graf Aktivní 
sportování 
 
-opsat str.49 nadpis C 
Sloupkový a kruhový 
diagram 
 
-opsat str.52 modrý 
rámeček 
 
1.NEVYHAZOVAT 
SEŠITY!!! 
(budete potřebovat v září) 
 
2.Zkontrolovat dle 
týdenních plánů, zda máš 
vše vypracované = 
zápisy a všechny 
příklady, které byly zadány 
v Týdenních plánech = 
bude se navazovat na to 
v deváté třídě 
 
 
Geometrické symboly 
uč.3 str.78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umět 
používat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U příkladů psát 
čísla a stránky, 
u počítacích 
příkladů psát 
výpočty, 
postupy,odpově
di!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příklady z učebnice 
budou součástí testu 
po návratu do školy 
 
 
 
z každého 
TP(týdenního plánu) 
bude v září test na 
příklady, které byly 
zadány v rámci 
přípravy 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
Progress check 
 
 
Revision 

 - opravit 
cvičení dle 
klíče 
- PS 62/1, 
62/2, 62/3, 
62/4 
- PS 64/1, 
64/2, 64/3, 
64/4, 64/5, 
64/6 
 
 

- můžete si 
zkusit zahrát 
pexeso na 
nepravidelná 
slovesa - můj 
čas byl 1:10, 
jak ny tom 
budete vy? 

Nezapomeňte si dát 
do pořádku učebnice 
a já se na vás zase 
budu těšit v září! 

Aj  
(FIK)  
 

Unit 6 - revision  
 
 
Vocabulary  

 FIRST CONDITIONAL - 
opakování podmínkových 
vět 
Verbs and nouns - opiš 
a doplň tabulku str. 73/5a 
(učebnice) do školního 
sešitu  - pomoc v PS str. 
85  
 

 
PS str. 55/7 
PS str. 62/1 
PS str. 62/2  
vyber si 1 
cvičení dle 
uvážení  

Opakování 
slovní zásoby 
LEKCE 5  
LEKCE 6   

Děkuji za Vaší snahu 
a pilnou práci.  
PŘEJI HEZKÉ 
PRÁZDNINY! :)  
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https://drive.google.com/open?id=1RKrkhLXPPAkxtLk2VuygDtPGC-pbcl6Z9EQeupMvxM4
https://matchthememory.com/irregularverbs
https://drive.google.com/file/d/1y27d_Tgq0ifiOhBW0qnfnEC1J7ehcmPq/view
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
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Aj 
(KOR) 

Opakování lekce 6 
(Progress check - PS 
str. 62) 

Phrasal verbs 
PS 62/1 - do vět doplň vhodné frázové 
sloveso 

  

First Conditional  
PS 62/2 - slovesa v závorkách dej do 
správného tvaru 
PS 62/3 - vyber správnou variantu 

Online cvičení 
zde. 

Nouns and verbs 
PS 62/4 - doplň do vět slovesa ve 
správném čase 

Online cvičení 
zde. 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Důsledky 1. 
světové války 
 

Nadpis: Důsledky 1. 
světové války  
1919/1920 – mírová 
konference v Paříži 
USA(Wilson), Anglie, Itálie, 
Francie, ČSR    1918- vznik 
Společnosti národů – SN 
zisk pro Francii- Alsasko, 
Lotrinsko 
Německo= viník války – 
ztráta kolonií 
- demilitarizované pásmo 
na pravém břehu Rýna 
- ztráta vojska a techniky 
- reparace= 132 miliard 
zlatých marek 

-NÁSTUPNICKÉ STÁTY- 
ČSR- historické hranice 
státu 

PS str. 52  
Prezentace 
ZDE 
 
 
Závěrečné 
opakování 
ZDE 
ZDE 
ZDE 
ZDE 

 
 
Kapitola bude 
součástí úvodního 
opakování v 
příštím školním 
roce 
 

Ze 
 

Krajina 
a životní 
prostředí 

 
 
 
 

 Udělej si test 
v PS na str. 
55 - 56 
 
  
 

Zkontroluj si 
učebnici a atlas, 
vygumuj poznámky, 
doplň záznam o 
používání učebnice a 
atlasu a odevzdej 
třídní učitelce 23. 6. 

PS neodevzdávej 
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https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
http://ivy.sgo.cz/dejepis/pt/dusledky_1_sv_valky.pdf
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=53
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=54
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=55
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis8/Dejepis8.mc&pageord=56
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Př Smyslová 

soustava 
zápis je ZDE 
 
prezentace s obrázky je 
zde 
 

výukové video ZRAK  zde 
 
výukové video SLUCH zde 
 
Byl jednou jeden život zde a 
zde 

odkaz - optické klamy 

Fy 
 
 
 
 

Souhrnná 
opakování z 
energií a 
elektrostatiky 

Opakujeme si fyziku 
Odpověz 
Vypočítej 
Znáš Odpověď? 
jen tak pro sebe, co 
zvládneš 
 

 Odkaz na 
Opakujeme si 
fyziku 

23.6.vybírání 
učebnic 
/zkontrolovat 
,odbalit,vygumovat 
popřípadné 
poznámky,vyndat 
papíry/ 

Ch Kyselost a 
zásaditost 
roztoků,  
stupnice pH, 
neutralizace 

zápis je ZDE 
 
výukové video1  zde - 
měření pH 
 
výukové video2  zde -  
význam pH, neutralizace 
 

video - měření pH papírkem 
video - měření digitálním 
           pH metrem 
 
video - stanovení pH látek 
 
Efektní chemické pokusy 
ZDE 

PL - opakování 
kyselin a hydroxidů 
(v září jako test) 
 
kontrola všech 
zápisů v sešitech v 
září 

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiederholung Vyzkoušej si různé online 
testy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE 

 Možná objevíš 
ještě jiné testy 
z němčiny, tak 
neváhej a 
vyzkoušej je! 

 

Nj 
(KOR) 

Závěrečné 
opakování lekce 

Nábytek a místnosti v domě (slovní zásoba) 
Přivlastňovací zájmena  
Časování sloves 

 

Nj 
(HAL) 

Závěrečné shrnutí Test za 1. lekci  Materiály a 
zadání jsou 
ZDE. 

 

Inf Závěrečné shrnutí   Materiály a 
zadání jsou 
ZDE. 
 

 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(dívky) 

 
 

Posilování a 
protahování těla 
opakování 

Poslední týden si vyberte 
některé video z předešlých 
týdnů, některé máte v 
tomto plánu.  

 Třicetiminutové 
cvičení ZDE 
Powerjóga  
5 tibeťanů 

Své fotky ze cvičení 
nebo jiných 
pohybových aktivit mi 

 
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/file/d/1IQnrJXw1zoU-f-W-PYYpVI5wivNatFnx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bW2wTxHLeQUXM0DvO76VX8oKip9R6Ml3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LtNJy-rLpao
https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4
https://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%BD_klam
https://drive.google.com/file/d/1oTW-EZlpT1iBtV41-Wzjq3j4NTQ4gowi/view?usp=sharing
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/36.kyselost_zasaditost.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9nbRrY1GqV0&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=5ZsFqowialA&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=FfWLCW8C3Ic
https://www.youtube.com/watch?v=-nOCWze_sXM
https://www.youtube.com/watch?v=W9ZXMbTCzPA
https://www.youtube.com/watch?v=jX9yDU7n49k
http://www.jane111.chytrak.cz/Ch8/pracovni_listy/PL_35opak_kyseliny.hydroxidy.pdf
http://www.testpark.cz/testy/nemcina
https://testi.cz/testy/nemcina/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZABB&svp=-&svp_ch=off&l=de
http://nemecky.net/krizovky/
https://testi.cz/testy/nemcina/pro-zacatecniky-dum-byt-a-nabytek/
http://www.nemecky.net/testy/zakladni-test/privlastnovaci-zajmena-11/
https://drive.google.com/open?id=1aDOl0RwKGAyhiQBmG0u9poduh_W2NcQA
https://drive.google.com/file/d/1V5O7w9ywUHsbpxSxB1AS_45K_Qbh3iQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129tFMKEWHEYaipWv3megVLPeUOazzKEK/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NmMRFWIokK4
https://www.youtube.com/watch?v=GmbFjggCuPw
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
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7 minut 
komplexního 
posilování na 
celé tělo 

určitě mposílejte na 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

Tv 
(chlapci) 

Základy nohejbalu Podívej se na jednotlivé 
odkazy o nohejbalu. S 
kamarády (stačí i dvě 
dvojice proti sobě) využij 
nohejbalové hřiště ve 
svém okolí.  

 Odkazy zde 
(pravidla), zde 
(útočné údery), 
zde (historie). 

 

VkO 
 
 
 

Závěrečné 
opakování 

opakujte probranou látku 
ZDE 

   

Hv 
 
 

 Vyzkoušej si test z HV ZDE    

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 

Prč 
 

Vaření - 
Letní grilování pro 
10 osob 

vepřová krkovička, grilovaná zelenina, kuřecí stehýnka, 
ananas a celá kukuřice, bagetky s bylinkovým máslem, 
salát 

video zde 
Dobrou chuť! 

Dílny  
 

x x x x 
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https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.nohejbal.cz/clanky/pravidla-nohejbalu/
https://www.zs-nucice.cz/UserFiles/File/eu_new_321-460/VY_32_INOVACE_434.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10655256238-lvicata/215562231500003/titulky
https://drive.google.com/open?id=1q_8fIQzVE7J62v0uFmkp7rlGrjgYolPM
http://dumy.cz/material/115314-hudebni-vychova-testy
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://www.youtube.com/watch?v=y_xJwv1rakA&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=20

