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Týdenní plán třídy 8.B 
třídní učitel Mgr. Teplý Zdeněk 

22. 6. - 26. 6. 2020 

Důležité informace - čtěte pozorně!!! 
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. Vybírání učebnic: úterý 23.6. 2020 proběhne vrácení všech učebnic (čistých, zalepených, 
vygumovaných). 
Začátek vybírání od 8:00 dle instrukcí v mailu. 

2. Vyklizení skříněk: úterý 23.6. 2020 po odevzdání učebnic. 
3. Předávání vysvědčení: úterý 30.6. 2020 od 8:00 dle instrukcí v mailu. 
4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatků, 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 
(CHRO) 
 

Pravopis --- --- pravopisná cvičení - 
zvolte kategorii, 8.třídu, 
nebo dle uvážení 

můžete poslat 
fotku, PrintScreen 
na: 
chrobak@zstgm-ck
.cz 

Učebnice Připravit učebnici a Čítanku k odevzdání. Hravou Literaturu (pracovní sešit pro 
8.ročník ZŠ) odevzdejte podepsanou, bude použita ještě v 9.ročníku. 
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https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/koronavirus/priloha_cestne_prohlaseni.pdf
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
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Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

 22.-26.6.  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 
 

 
 
 
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 
(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 
(BRO) 
 
 
 
 

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 

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

 
 
Kapitola bude 
součástí 
úvodního 
opakování v 
příštím školním 
roce 
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https://drive.google.com/open?id=1RKrkhLXPPAkxtLk2VuygDtPGC-pbcl6Z9EQeupMvxM4
https://matchthememory.com/irregularverbs
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


 

 

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

 
 

 
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 

Ze 
(PET) 
 

Světadíly 
(opakování) 

  Vypracuj úkol na 
vyhledávání pojmů k 
jednotlivým 
světadílům zde.  

Vypracovaný úkol 
pošli na můj 
email.  

Př 
(ILK) 

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 
(MER) 
 

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/ 
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https://drive.google.com/open?id=1Ym5S1JZQR-i6I5KNHDmx7ZLXw_N72p5Z
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/1FGy3QsZuXCbkOrdw_enY_CEVxlA_KAoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGy3QsZuXCbkOrdw_enY_CEVxlA_KAoR/view?usp=sharing
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Ch 
(ILK) 
 

Kyselost a 
zásaditost 
roztoků,  
stupnice pH, 
neutralizace 

zápis je zde 
 
výukové video 
zde - měření pH 
 
výukové video 
zde -  
význam pH, 
neutralizace 
 

video - měření pH papírkem 
video - měření pH 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 

 

Inf (Hal) Závěrečné 
shrnutí 

  Materiály a úkoly jsou k 
dispozici ZDE. 

 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(PET) 
(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). 

 

Tv 
(HŘI) 
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 
7 minut komplexního 
posilování na celé tělo 

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

VkO 
(ZIM) 
 
 
 

Závěrečné 
opakování 

opakujte 
probranou látku 
ZDE 

   

Vv 
(MER) 
 

     

Hv 
(VYS) 

 Vyzkoušej si test 
z HV ZDE 
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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=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
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/129tFMKEWHEYaipWv3megVLPeUOazzKEK/view?usp=sharing
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://www.youtube.com/watch?v=NmMRFWIokK4
https://www.youtube.com/watch?v=GmbFjggCuPw
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1q_8fIQzVE7J62v0uFmkp7rlGrjgYolPM
http://dumy.cz/material/115314-hudebni-vychova-testy
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Prč 
(ILK, 
TEP) 
 

Letní 
grilování pro 
10 osob 

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

video zde 
Dobrou chuť! 

X X X X X 
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https://www.youtube.com/watch?v=y_xJwv1rakA&list=PLu9YmWHGvyyuVW-bblLPX3KkcYvOexALb&index=20

