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

16. 3. – 20. 3. 2020 

Výchovy (UaK – HV, UaK – VV, TV) a PČ dle potřeby. 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního 

sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

Český jazyk Významové 
poměry –  
str. 58 – 60 
 
 
 
 
 Líčení 
 
 
 
 
 
Literatura 

● Naučit spojky v 
poměrech 

● Učebnice str. 
62/3 - napsat 

● Pravopis – 
učebnice 
str.35/2 – 
napsat 

● Vyberte si téma 
– Procházka 
krajinou, Mé 
oblíbené místo – 
zpracujte líčení  
 

 Pracovní list – DÚ 
Bakaláři 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Zpracujte 

čtenářský deník 
z knížky, kterou 
jste si vybrali 
z doporučené 
četby, vložte na 
padlet 

 
 
 

 
test na souřadící 
spojky, 
významové 
poměry 
 
 
 
- zpracované 
líčení pošli na 
zimekova@zstgm-
ck.cz do 23. 3. 
2020 
 
kontrola po 
návratu do školy 

Výchova k 
občanství 

Osobnost – 
paměť 

● vyhledej si 
informace na 
téma Paměť – 
zpracuj referát 

 
 
 
 
 
 

   

 
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 

 

mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz


 

 

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

 
 

 
Německý 
jazyk 
(KOR+ VYS) 

Lekce 8 - 
zeměpisné 
názvy + 
předložka IN 

- vypsat/vytisknout 
a nalepit slovíčka 
ZEMĚPISNÉ NÁZVY 
do slovníčku ( do šk. 
sešitu) 
 
- vytisknout a 
nalepit do školního 
sešitu slepou mapu, 
zapsat do ní názvy 
zemí německy 
- do školního sešitu 
zapsat zápisky z 
prezentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
str. 68/cv. 1,2 

 Probíraná látka 
bude součástí 
testu lekce 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Německý 
jazyk (HAL) 

Lekce 7 - 
Množné číslo 

seznámit se s 
množným číslem 
vybraných PODJM, 
zapsat cvičení 13 

Uč str. 71/cv. 
13 a 14 

  

Lekce 7 - 
Procvičování 

 str. 65 - 67 
Wiederholun
gstest - max. 
čas 45 min. 

 Vyplněný test 
vyfotit nebo 
naskenovat a 
poslat na: 
halacekjos@zstgm
-ck.cz do 20. 3. 

Anglický 
jazyk (KRA) 

Kids 
 
 
Robin Hood - 
přečíst článek 
na str. 52 
 
 
 
 
My hero 

 
 
 
- do školního sešitu 
nadpis “Robin 
Hood” a udělat v 
učebnici 52/1, 
sepsat jen otázky v 
cv. 2 

- dodělat 
cvičení v PS 
40/2, 41/3a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- koukněte na video o 
legendě o Robinu 
Hoodovi 
 
 
 
-zamyslete se nad tím, 
kdo je pro vás hrdina 
a napište o něm text o 
100-150 slovech (kdo 
je to, proč je váš 
hrdina) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- otázky z 
učebnice 52/2 mi 
pošlete na mail 
kramelova@zstgm
-ck.cz do pátku 
20.3. 
 
-projekt přinesete 
do školy až se tu 
znovu sejdeme 
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Anglický 
jazyk (FIK) 

The Burglar 
str. 46/1a - 
přečíst komiks 
a přeložit do 
školního sešitu 
 
 
THERE´S 
Someone/som
ething + ing 
 uč. str. 47/3a 
- vysvětlení 
nové látky ZDE 
 

Opravit věty -  cv. 2 
str 47 učebnice do 
školního sešitu  
 
 
zápis do sešitu - 
NADPIS str. 47/3a - 
 napsat 2 věty z 
komiksu ze zeleného 
rámečku. 
Do školního sešitu 
vypracovat cv. 4 uč. 
str. 47 

 
 
 
 
 
 
 
PS str. 36/1 - 
vypracovat 
PS str. 37/3 - 
vypracovat 
 

  
 
KONTROLA 
cvičení v PS + 
zápisky ve 
školním sešitě  
 
Studium slovíček z 
lekce 4A + 4B - 
test po návratu do 
školy (PS str. 83) 

Anglický 
jazyk (KOR) 

The custromer 
- reading 
 
přečíst článek 

v UČ str. 50 

UČ str. 50/cv. 1b do 

školního sešitu 

odpovědět na 

otázky (do sešitu 

napiš datum a 

nadpis THE 

CUSTOMER) 

UČ str. 50/cv. 2 

podle článku vyber 

správnou variantu, 

napiš celé věty do 

školního sešitu 

UČ str. 51/cv. 4 - 

najdi v článku a spoj 

správně fráze, fráze 

vypiš do slovníčku a 

přelož do češtiny 

 

PS str. 

40/cv.1 

 test na slovíčka 
oddílu 4D 

Objednávka 

jídla 

 

 

UČ str. 51/cv. 5 

sestav z vět 

rozhovor  

PS str. 41/cv. 

4 (nahrávka 

je na CD v 

pracovním 

sešitě), str. 

41/cv. 5 

 

Zdvořilá 

žádost 

 

 

přepiš z prezentace 

fráze do slovníčku 
PS str. 41/3  
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Dějepis Francie - 2. 

císařství, 

Sjednocení 

Itálie a 

Německa 

str. 87 - 90 

Opiš zápis do sešitu 

z prezentace 

str. 39 Prezentace ZDE Látka bude 
součástí 
opakovacího testu 

 
 
 
 
 
Matematika 

1.Rovnice 
uč.2 str.3-15 
 
 
 
 
 
2.Dvě 
kružnice 
uč.3 str.14-17 

16. - 20.3. 
Nadpis 1.Rovnice 
Vyřeš  
uč.2 str.36/3, 
4Aab+Bab, 5, 6 
 
 
Nadpis 2.Dvě 
kružnice 
Vyřeš 
uč.3 str.15/5, 6, 7, 
8, 10, 11 
Opsat do sešitu ze 
str.14 dole tabulku 
(pokud již nemáte) 
+ opsat tabulku ze 
strany 15 (modrá 
barva) včetně 
kružnic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Podívej se na video 1 
a video 2 
 
Podívej se na 
prezentaci  

Příklady z 
učebnice budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 

 

Příklady z 
učebnice budou 
součástí testu po 
návratu do školy 

 

Chemie 
(Ilk) 

jIonty - 
opakování  
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělení 
chemických 
prvků - uč. 
str. 46 - číst 
 

Učebnice str. 45/ cv. 
1,2,3,4,5,6,7,8 - 
písemně do školního 
sešitu 
 
 
 
 
 
Zápis do sešitu 
napsat z této 
prezentace + 
vypracuj úkoly v ní 
obsažené 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracuj 
prac. list 
Ionty na 
Bakalářích 
(opiš nebo 
vytiskni a 
nalep do 
sešitu) 
 

 

Opakuj si názvy a 
značky prvků podle 
kartiček 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola sešitů po 
návratu do školy, 
test 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola sešitů po 
návratu do školy, 
test 
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Přírodopis 
(Ilk) 
 
 
 
 

Svalová 
soustava- uč. 
str. 63 - číst 
 
 
 
Přehled 
kosterního 
svalstva - str. 
64 - 65 
 
 
 
 

Zápis do sešitu si 
opiš z PL Svalová 
soustava vloženého 
v DÚ na Bakalářích 
 
 
Zápis do sešitu si 
opiš z PL Přehled 
svalstva a Přehled 
svalstva - obr. 
vložených v DÚ na 
Bakalářích (porovnej 
čísla v přehledu a v 
obrázku) 
 
Vypiš si na str. 65 
příklady onemocnění 
svalů 
 

učebnice 
str. 65/ cv. 1 
- 4 - písemně 
do školního 
sešitu 
 
 
 
 
Nakreslit a 
popsat 
obrázek 
stavby svalu - 
uč. str. 63 

 
 
 
 
 
 
 
odkaz na prezentaci 
zde 
 
 
zkus test online zde a 
zde 
 

Kontrola sešitů po 
návratu do školy, 
test 
 
 
 
 
 
 
Kontrola sešitů po 
návratu do školy 

Informatika Skenování   Odkaz na zadání ZDE viz zadání 
Praktické 
činnosti 
(Ilk + Tep) 

X X X XX X 

Tělesná 
výchova 
(PEJ) 

Kondiční 
trénink 

  Úkoly v DÚ v 
Bakalářích.  

 

Hudební 
výchova 

Dobrovolná 
práce 

Připravit a po 
příchodu do školy 
přednést referát o 
jakémkoli skladateli 
vážné hudby nebo 
interpretovi 
populární hudby dle 
vlastního výběru + 
hudební ukázky 
 

 Zdroj: internet, 
encyklopedie, popř. 
jiný 

Přednést referát 
po příchodu do 
školy 

Fyzika Elektrický 
obvod 
Vodiče a 
nevodiče 

PL najít na internetu 
podle adresy,vyplnit 
V příloze DÚ 
vypracovat zápisek  
 

 V Bakalářích DÚ kontrola sešitu 

Zeměpis Globální 
změny 
18. 3. 2020 

 
 

Test str. 55 Učebnice 70 – 81 
(nápověda) 

Součást testu 

Vliv průmyslu 
na 
krajinu  
20 3. 2020 

Viz domácí úkoly 
Bakaláři - otázky 
 
 

 Odkaz na video ZDE Duben 2020  
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