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

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 

Matematika  
TEP 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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 

 

Český Jazyk 
CHR 

práce s 
textem 

vypracujte dle zadání 
v učebnici PS:str.:38 

článek Významové 
poměry mezi větami 

hlavními 
kontrola PS 

Literatura 

Romantismu
s 

Viktor Hugo, 
K.H.Mácha 

--- 
Hravá 

literatura 
str.12-15 

vypracujte dle zadání kontrola PS 

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 

 
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://www.youtube.com/watch?v=bcszRtJdjF0
https://www.youtube.com/watch?v=1xFMRl-iUk4
http://www.zshabartov.cz/files/files/vy_42_inovace_mg_35_dve_kruznice.pdf
https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/
https://www.youtube.com/watch?v=JYNjJbOr950
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
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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 

Objednávk
a 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 

 

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 
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https://drive.google.com/file/d/1B4hNgPsBmxhYggKsEqDISMz-7BIZQzwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUsUvusRcvdxKZBO5RVYF2tqaLBsVSoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FUl8fe71BLTotRHWg-Osib_kVp0NaO9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbwo477kLsCDNeRS1RgX9SKSC0vYf-JT/view?usp=sharing
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Zeměpis 
PEJ 

Biodiverzit
a 
(rozmanit
ost živé 
přírody) 

Samostatný zápis z 
učebnice strana 80 
a 81 

vypracovat otázky a 
úkoly na straně 81 
v učebnici do sešitu 

Strana 
53, 54, 
55 

Video:  z Amazonie 
zde 

video o vymírání 
druhů zde 

 

Součást testu 

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 
 

 
 

Fyzika 

Elektrický 
obvod 
Vodiče a 
nevodiče 

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

 V Bakalářích DÚ kontrola sešitu 

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 

Výchova 
k občanství 

ZIM 

Osobnost – 
paměť 

Vyhledejte informace 
na téma Paměť - 
zpracujte referát 
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https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0kNKpWsaJQ8
https://www.youtube.com/watch?v=rjJTkBkR1So
https://slideplayer.cz/slide/11422881/
https://dum.rvp.cz/materialy/svalova-soustava-7.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2001
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1998
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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 

Informatika Skenování   Odkaz na zadání ZDE viz zadání 

Tělesná 
výchova 

 

Kondiční 
trénink 

  Úkoly v DÚ v 
Bakalářích.  

 

Praktické 
činnosti 

ILK + TEP 

X X X X X 

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 

Po příchodu do školy 
přednést referát 

 
Výtvarná 
výchova 

Linoryt Linoryt -Wikipedia 
seznámit se s 
problematikou a pak se 
podívat na video 

 Youtube Návod na 
linoryt 
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https://drive.google.com/file/d/1DKmBWjdw68EOz3GBVpQN7bM3ttZMHKcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSw_1FTQMcY6OrUAm6UfsXcfbD5szRoX/view?usp=sharing

