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

23. 3. – 27. 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.Délka 
kružnice a 
obvod 
kruhu 
uč.3 
str.24-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Obsah 
kruhu 
uč.3 
str.28-32 

23. - 27.3. 
Nadpis: 
1.Délka kružnice a 
obvod kruhu 
-opsat rámeček str.25 
nad písmenem B  
-vypočti str.26 
cv.1a+2a+3Aa,Ba+4
+6 
-opsat rámeček str.27 
Užitečné vztahy 
-vypočti 
str.27cv.7+8+9 
 
Nadpis: 
2.Obsah kruhu 
-opsat rámeček str.29 
nad písmenem C 
-vypočti str.30 
cv.1+2+3+4Aa,Ba+5
+6 
-opsat rámeček str.30 
Užitečné vztahy 
-vypočti 
str.30/7a+31/8Aa,Ba 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Podívej se na video 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podívej se na video 2 

Příklady z učebnice 
budou součástí 
testu po návratu 
do školy 

 

 

 

 

 

Příklady z učebnice 
budou součástí 
testu po návratu 
do školy 
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https://www.youtube.com/watch?v=OBW0QF-ZwQM
https://www.youtube.com/watch?v=cVxPRo0Aelo
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Český Jazyk 
CHR 

Významové 
poměry mezi 

větnými 
členy a 

vedlejšími 
větami 

Uč.: 72 tabulka dole PS:39/2 

Můžete si 
procvičit(přes náhled, 

nebo stáhnout), 
obsahuje řešení 

kontrola PS 

Literatura Četba --- 

Na chvíli 
opustme 
Hravou 

literaturu 

Knihovna e-knihy ke 
stažení zdarma, když 

nemůžeme do 
knihovny. Info ve 

sdílené složce. 

Padlet, čtenářský 
deník 

Anglický 
jazyk  
KRA 

Revision  - kontrola 
cvičení z 
minulého 
týdne - klíč 
-zopakovat 
Unit 4 - PS 
42/1, 2, 3 
- PS 69/2, 3 

- zkuste online testy 
zde a zde - dejte mi 
vědět, jak jste 
dopadli na 
kramelova@zstgm-ck
.cz 
 
- opakování -ed and 
-ing adjectives 
- opakování gerunds 
and infinitives 
 

 

Anglický 
jazyk  
KOR 

Čtení s 
porozuměn
ím 

  Přečti si text, 
vyhledej požadované 
informace a doplň je 
do vět ve cvičení pod 
textem.  
 

Vyplněné cvičení mi 
pošli do 27.3.2020 
mailem (stačí napsat 
věty do textu 
e-mailu) 

Opakování 
k testu 
lekce 4 

 Progress 
check - PS 
str. 42-43/ 
cv. 1,2,3,4 
(nahrávku 
najdeš na 
CD v 
deskách 
PS), 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procvičovat můžeš i 
online: 
verb + ing/infinitive 
There´s someone + 
ing 
see / hear + ing 

Látka bude v testu 
lekce 4 
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http://dumy.cz/material/137078-vyznamove-pomery-mezi-vetnymi-cleny-a-vedlejsimi-vetami
https://drive.google.com/open?id=1SU2yyDZ0jWeiC0Te9Xwe_hT5ThU3d6IW
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
https://drive.google.com/open?id=1ErCCsYQQ56AkrzrfVSEkdClTRu0Ox8bR
https://drive.google.com/open?id=1bw7Dq57wU_O2GkWGMZsKmHPR54m0jH6ZuL20PYGVZxs
https://www.helpforenglish.cz/article/2006042705-cviceni-pridavna-jmena-ed-ing-1%20-
https://www.helpforenglish.cz/article/2019112102-cviceni-pridavna-jmena-ed-ing-2
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1vd07CsoZtMi8hMnqZsi6t7ZRzYyxwYHE
https://drive.google.com/open?id=1vd07CsoZtMi8hMnqZsi6t7ZRzYyxwYHE
https://drive.google.com/open?id=1OL2GWCCD6NdRiD-4YO7w2fDX1K9Gs4Lv
https://drive.google.com/open?id=1OL2GWCCD6NdRiD-4YO7w2fDX1K9Gs4Lv
https://drive.google.com/file/d/1dCb-nNsLRYToVKQONvNGR95WLMIJescm/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs


 

 

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

 
 

 

Německý 
jazyk 
 VYS 

8.lekce - uč. 
str. 77 

do šk. sešitů zapsat: 
vazba “ich möchte” - 
uč. str. 77/cv.3b - 
opsat tabulku POZOR 
infinitiv na konci věty 
zápis do šk. seš.: 
předložka nach = do 
na otázku KAM? 
WOHIN?1. u měst - 
vždy nach ( nach 
Prag)2. u států 
většinou nach (nach 
Polen) ale POZOR:  
do Švýcarska - in die 
Schweiz 
na Slovensko - in die 
Slowakei 
do Turecka - in die 
Türkei 
na Ukrajinu - in die 
Ukraine 

 Slovní zásoba PS str. 
75 
POZOR - ROZLIŠUJ: 
Wo?Kde? - IN=v 
Ich bin in Prag, in 
Deutschland… 
ALE: in DER Schweiz, 
Slowakei, 
Türkei,Ukraine 
          X 
Wohin?Kam? - 
NACH=do  
Ich fahre nach Prag, 
nach Deutschland… 
ALE: in DIE 
Schweiz,Slowakei, 
Türkei, Ukraine 

Kontrola - ofotit 
vypracované úkoly a 
poslat mailem nebo 
kontrola a oprava ve 
škole 

 uč. str. 77/cv.4 do šk. 
seš. věty podle vzoru 
uč.str. 78/cv.5 - do 
šk. seš. věty podle 
vzoru - vyber si jednu 
variantu  

PS str. 69/3 Vyzkoušej si online 
testy na 
www.nemecky.net- 
testy-doplňování 
slov- německé 
předložky in - nach 
A TAKÉ 
křížovky- Stadt -Land 

 

Německý 
jazyk  
KOR 

Země + 
předložky 
in/in der, 
nach/in die 

Nastuduj si a přepiš 
výklad látky do sešitu 

 Můžeš si vyzkoušet 
cvičení online zde 

Učivo bude v testu 
lekce 8  
 
Kontrola sešitu po 
návratu do školy  
 
Pokud chceš 
zkontrolovat cvičení 
hned, můžeš mi je 
nafotit a poslat 
mailem na 
korchova@zstgm-ck.
cz 
 

möchte + 
Infinitiv (UČ 
str. 77) 

Nastuduj si a přepiš 
výklad látky do sešitu 
 
UČ str. 78/cv. 5  
- napiš do sešitu pět 
vět 
- ze cvičení si vypiš do 
slovníčku neznámá 
slovíčka 
 
 
 
 
 
 

PS str. 
69/cv. 3  
(do vět 
doplň tvar 
möchte + 
správné 
sloveso v 
infinitivu) 

Látku můžeš 
procvičovat i na 
tomto odkazu 
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https://drive.google.com/open?id=1WXjKZMDEQqhYN5IWI56PwOvtLk3NUAHm
http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/nemecke-predlozky-in-nach-356/
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1c26LtN8q2aIDoOIxZFA712dZVT19L9yT/view?usp=sharing
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/76765
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Zeměpis 
PEJ 

Orientace 
a GPS 

Rozmístěn
í a růst 
obyvatel 
ve světě 

Samostatný 
zápis do 
sešitu strana 
82 a 83 

            z učebnice 

Vypracov
at stranu 
56 

Procvičování s 
pomocí atlasu zde 

 

Pracovní listy: zde 
a zde (vypracuj s 
pomoci internetu) 

Součást testu.  

Chemie 
ILK 

Vlastnosti 
kovů a 
nekovů 
 
uč. str. 47 - 
číst 

zapsat si do školního 
sešitu do 2 sloupců: 
 
rozdíly ve vzhledu, 
mechanických, 
elektrických a 
magnetických 
vlastnostech kovů a 
nekovů: 
KOVY        NEKOVY 
    ..                … 
 

DÚ:Vypraco
vat do 
školního 
sešitu 
pracovní 
list zde -  
svou práci 
vyfoť a 
pošli na 
mail 
vyučující 

Podívej se na video o 
členění prvků v 
periodické tabulce 
zde 
 
 
 
prohlédni si odkaz o 
důležitých prvcích 
tabulky 

kontrola sešitů po 
návratu do školy, 
test 
 
 
 

 
 

Fyzika 

Vodivost v 
pevných 
látkách 

přečíst text 
str.27-28,vypracovat 
otázky z DÚ Bc na 
pojmy 
vodivost,nevodivost,v
odič,nevodiče referát 
na téma Izolátor 

 učebnice 
 
internet Wikipedia 

kontrola sešitu po 
příchodu do školy 

Informatika Počítačová 
grafika 

   Materiály a zadání 
jsou ZDE 

Přírodopis 
ILK 

 
 
 

Oběhová 
soustava - 
stavba a 
funkce 
 
(uč. str. 66) 
 

 zapsat zápis do 
školního sešitu  zde 

PS - str. 
32/ cv. 2,3 

 
 
 
 
Zopakuj si svalovou 
soustavu zde 

vyfoť zápis a zašli na 
mail vyučující 

Krev - 
složení a 
funkce 
 
(uč. str. 67) 
 

zapsat zápis do 
školního sešitu  zde 

PS - str. 
32/ cv. 1, 5 

Podívej se na video o 
krvi zde 
 
 
přístup k online 
interaktivní učebnici 
zde 

vyfoť zápis a zašli na 
mail vyučující 

Výchova 
k občanství 

ZIM 

Osobnost - 
paměť 

pokračuj v zadaném 
referátu 

  

kontrola po návratu 
do školy 
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https://online.seterra.com/cs/vgp/3069
https://drive.google.com/open?id=1vOwsTjax-v4wkd9lPqK7KdV8DVM9FEee
https://drive.google.com/open?id=1d9KrOcpEZXAwtwWH5MkVr_HAyIqTIXrl
https://drive.google.com/open?id=1mDfs5jestLpNp5ued2UPVYw877ebnwX_
https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/kovyanekovy.html
https://drive.google.com/file/d/1CDDz3gVICmNpFMQ56ZM2_FXTVQ_urBTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1OScbf0v7qjzPuLpunQY8YwLlQFXH2D7W
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2000
https://drive.google.com/open?id=1PRwf2dWHd8zxH-89AA0F4Dna35dwNwwi
https://www.youtube.com/watch?v=lAnDVe-pTvI
https://www.youtube.com/watch?v=uHIVwIGwlik
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Dějepis Bachův 

absolutismus 

 

Vznik R-U 

str. 91, 92 

Do sešitu opiš 

výpisky, které najdeš v 

emailu  

str. 40 Dobrovolně: 
Zopakuj si téma  ZDE 
 
 
Video o vzniku R-U 
ZDE 

 
 
Látka bude součástí 
opakovacího testu 

Informatika Počítačová 
grafika 

   Materiály a zadání 
jsou ZDE 

Tělesná 
výchova 
chlapci 

 

5 Tibeťanů  Při cvičení je velmi 
důležité i dýchání. 
Dbejte na to aby bylo 
plynulé, hluboké a 
pomalé. Před cvičením 
se nezapomeňte řádně 
rozcvičit. Udělejte pár 
pohybů na zahřátí 
svalů a kloubů (např. 
pár dřepů, úklony). 

Cviky si 
zkus 
zapamatova
t.  

Popis cvičení najdete 
zde.  

 

Tělesná 
výchova 

dívky 

Protahování a 
posilování 
celého těla 

Úkoly z tělesné 
výchovy jsou pro 
současnou situaci 
vhodné jako psychické 
odreagování, kterého 
není nikdy dost :)  
Zkuste je zařadit jako 
pauzu mezi učením.  
 

Cviky jsou 
doporučené, 
protažení je 
důležité, 
když 
trávíme tolik 
času u 
počítače 
Posilování je 
důležité, 
aby si 
člověk 
udržel 
nějakou 
fyzickou 
aktivitu a 
psychickou 
pohodu. 

Videa na protažení 
těla:  
Powerjóga  
5 tibeťanů 
Video na posilování 
těla: 
7 minut komplexního 
posilování na celé tělo 

Když naleznete další 
vhodná cvičení 
můžete mi je poslat 
na mailovou adresu. 
Rád je na další týden 
zařadím. 
 
 

Praktické 
činnosti- 

vaření 
(ILK)  

 
 
 

Jídla ke 
svátečním 

příležitostem 
 
 
 
 

  Připrav jakékoliv 
sváteční jídlo - postup 
práce nafoť a vytvoř 
fotorecept s 
písemným 
komentářem (do 
wordu). Zašli vyučující 
na mail do 7.4. 
Inspiruj se třeba 
Velikonocemi. 
 
 

hodnocení  
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http://edisco.cz/dejepis/rakousko-mezi-1851-a-1867.php
https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI
https://drive.google.com/file/d/1CDDz3gVICmNpFMQ56ZM2_FXTVQ_urBTv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=71jaJu0dc98
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
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Hudební 
výchova 

Dobrovolná 
práce 

Stále můžeš pracovat 
na referátech - viz 
týdenní plány 
16.-20.3. NEBO si 
vyzkoušej online 
hudební testík 

 Tipy na online testy: 
www.testpark.cz - 
hudba 
www.rvp.cz - DUM - 
základní vzdělávání - 
umění a kultura - 2. 
(ale i 1.) stupeň - HV 

Jestli objevíš jiný 
hudební test nebo tip, 
budeme rádi, když ho 
ve škole předvedeš 

Výtvarná 
výchova 
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