
 

 

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

 
 

 
 

Týdenní plán třídy 9. B 
třídní učitelka Mgr. Irena Brožová 

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 

Český jazyk Poměry mezi 
souřadně 
spojenými 
větnými členy a 
vedlejšími větami 
str. 79 - 82 

● str. 79 - 80 opiš 
druhy poměrů a 
nejčastější 
spojovací výrazy 

 
● str. 81, cv. 2 a),b) 

-  opsat, označit 
poměry 

 
● str. 81, cv. 3 - 

grafy souvětí, 
určit druhy VV, 
označit poměry 

str. 43, cv. - 
4 určit 
druhy VV  

 
str. 44, cv. 5 

Dobrovolně: 
Procvičování pravopisu 
online - ZDE 
 
Dobrovolně: 
Online testy na přijímací 
zkoušky zdarma ZDE 

Kontrola sešitů 
po příchodu 
do školy 

Sloh Úvaha 
str. 133 

str. 133, cv. 4 - 
vybrat téma 
úvahy z 
nabízených 
možností, úvahu 
vypracovat, (max. 
rozsah 1x A5) 

 Inspirace pro psaní úvahy 
ZDE 

zpracovanou 
úvahu zaslat 
jako přílohu 
emailem do 
27. 3. 2020 

Literární 
výchova 

Karel Čapek, str. 
160 - 164 

Dobrovolně: 
Vyber si 1  ukázku 
z těchto stránek a 
do sešitu 
vypracuj 
heslovitou 
osnovu 

str. 20 - 23 ● Opakuj si literární 
pojmy  
  

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

Test na 
literární pojmy 
po příchodu 
do školy 

 
Po příchodu 
do školy 
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https://www.umimecesky.cz/
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/
https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/#axzz6GZ2kKcB0
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Dějepis Evropané 

obnovují města 
str. 100, 101 

Věda - objevy 
pro život str. 
102, 103 

 

 
 
 
Výpisky najdeš v 
příloze na emailu 

str. 17 
 
Dobrovolně: 
str. 16 
 
str. 19 
 
Dobrovolně: 
str. 18 

● První Čech - Nobelova 
cena - Video ZDE 

 
● První klonovaná ovce 

- video ZDE 
 

Kontrola PS po 
příchodu do 
školy 
 
 
 
Kontrola 
vedení výpisků 
po příchodu 
do školy 

Matematika  
 

Kužel - povrch 
a objem 
M 2. díl, str 16 - 
24 

23. 3. 
● Nadpis: Kužel 
● uč. str. 16 - 

rámeček - opsat 
do sešitu 

● Spustit si video, 
příklad včetně 
řešení výpočtu 
objemu kužele si 
zapsat do sešitu 
24. 3. 

● projít si příklady na 
str. 17 
(nezapisovat) 

● str. 18/6A 
● Nadpis: Síť a 

povrch kužele 
● str. 19 - to, co je v 

rámečku 
25. 3. 

● str.21 - projít cv. D 
rámeček (opsat) 

● Vypočítat příklady 
z učebnice: 
str.22/2, 3/A, 4 
25. 3. 

● Příprava k PZ 

 ● VIDEOVÝUKA bude 
mimo čtvrtka každý 
den od 11:00 do 
11:45, hlídejte si 
školní mail 

 
● VIDEO - objem kužele 
 
● Veškeré výsledky si 

zkontroluj na str.85 
 
● Studenti 

nezapomenou počítat 
ze sbírky k PZ 

 
 

Nezapomeň, 
že vše může 
být součástí 
testu  

Mediální 
výchova 

Média a zábava    Materiály a 
zadání jsou 
ZDE 

Zeměpis 
(PEJ) 

Karlovarský 
kraj 

Samostatný 
zápis do 
sešitu strana 
46 a 47 

            z učebnice 

 Odpověz na otázky zde 
 
Video na Karlovarský kraj 
zde 

Součást testu. 
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https://www.stream.cz/slavnedny/10003983-den-kdy-prvni-cech-ziskal-nobelovu-cenu-26-rijen
http://old.stream.cz/slavnedny/562772-22-unor-den-kdy-svet-poznal-prvni-klonovanou-ovci
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-cones/v/volume-cone-example
https://drive.google.com/file/d/1uJjtKc-nn4d9M7dMKq-cM-pBVgr79BJL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zyqmh1th6cI8H9HrfqGitS2Z3qKGllcj
https://www.youtube.com/watch?v=H7G5QkGdqJo&t=119s
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Anglický 
jazyk (KOR) 

Opakování 
 

 Opakuj si 
všechna 
slovíčka 4A, 
4B (PS str. 
83) 

Na tomto odkazu si můžeš 
slovíčka procvičit  

Test na 
slovíčka 

4B Jobs 
 
 

 
 

 Reading test - přečti si 
inzeráty a vypracuj cvičení 
pod nimi.  

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

4C Phrasal 
verbs 

Z prezentace si přepiš 
výklad látky do 
školního sešitu 
 
UČ str. 48/cv. 1 - 
napiš věty do školního 
sešitu  

 
 
 
 
PS str. 
38/cv. 1,2 

Nastuduj si slovíčka 4C (PS 
str. 83-84) 

Test na 
slovíčka 
 
 
 
Kontrola 
školního sešitu 
po návratu do 
školy 
 
 

Chemie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ropa - 
opakování 

osvěž si znalosti o 
ropě ve známém  
videu 
 
pracovní list Ropa z 
minulého týdne - 
vypracované odpovědi 
na otázky vyfoť a zašli 
na mail vyučující 
(stačí podoba 1-a, 2-d 
atd.) 

 -zkus si online test 
 
 
 
-na str. 40 v učebnici si 
přečti o vlastnostech 
benzinu a nafty 

kontrola 
sešitů, 
test 
 

Alkeny - uč. str. 
41 - 42 - číst 
 

do školního sešitu si 
opiš tento zápis z 
prezentace, přepiš do 
sešitu i úkol na jejím 
konci (celé věty) 

do školního 
sešitu si opiš 
tabulku 
vzorců 
alkenů ze 
str. 41 
nahoře 
 
 

podívej se na video o 
přípravě a vlastnostech 
etenu 

kontrola sešitů 
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https://elt.oup.com/student/project/level5/unit04/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/file/d/1mrvzaJg8Y4CLIzj6cOPjOvWbec22Y_hU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6vbZWU_4TSh_g3Vu-SPM1iQmL84Mwze/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NlTglhzaNyE
https://www.youtube.com/watch?v=NlTglhzaNyE
https://drive.google.com/open?id=1fNPgMWWehFXpEP36oaoxYZ4gcD9rindP
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1853
https://drive.google.com/open?id=1li3KI50NJfbAGG5svLAOhIaTvSNZ8LPs
https://www.youtube.com/watch?v=JkwWPY8bf_g
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Přírodopis 
 
 
 

Zemětřesení 
učebnice str. 
44-47 - číst 
 
 

opiš si zápis z této 
prezentace (jenom 
text) 

uč. str. 45 - 
prohlédni a 
opiš si 
tabulku 
Richterovy 
stupnice 
zemětřesení 

pokud chceš,  
zkus si online testy zde 
nebo  zde 
-------------------------------- 
podívej se na video o 
příčinách vzniku 
zemětřesení 
-------------------------------- 
přístup k online interaktivní 
učebnici  zde 

kontrola sešitů 

Tělesná 
výchova 
(PEJ) 

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 
(FIK) 

Cvičení na 
posilování 
celého těla - 
začátečníci  
 

Opakujte toto cvičení 
alespoň 3x za týden  

 Odkaz na cvičení ZDE   

 
Německý 
jazyk 
 

Obst und 
Gemüse 

Projekt Obst und 
Gemüse - na papír 
nebo do sešitu 
nakresli a popiš 10 
druhů ovoce a 10 
druhů zeleniny 

 Slovní zásoba: uč. a PS 3. 
lekce nebo na 
dum.rvp.cz/materialy/das-
obst-das-gemuse.html 
www.nemecky.net - 
křížovky Essen, Obst, 
Gemüse  
popř. www.testpark.cz - 
němčina - slovíčka jídlo a 
pití + slovník 

Vypracované 
projekty ofotit 
a poslat 
vyučující 
NEBO kontrola 
ve škole 

Fyzika Naše 
Galaxie,Mléčná 
dráha, hvězdy 

str. 161-163 vyhledat 
a popsat 
pojmy-Galaxie,hvězda
,Mléčná dráha,prach, 
mlhovina,hvězdokupa 
Odpovědět na rozdíl 
mezi planetou a 
hvězdou, písemně 
zpracovat 2 libovolné 
hvězdy  a krátké 
zpracování  o Slunci 

 učebnice 
internet Wikipedia 
Youtube-libovolné video o 
hvězdách 

kontrola 
sešitu po 
příchodu do 
školy 
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https://drive.google.com/open?id=1ZCcp89JUpap9aUhkX37GcaN9kAI1LjBH
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2055
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2056
https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
https://www.youtube.com/watch?v=uHIVwIGwlik
https://www.youtube.com/watch?v=71jaJu0dc98
https://www.youtube.com/watch?v=mgzMD1tm9p0
http://www.nemecky.net/
http://www.testpark.cz/
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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 

Výchova k 
občanství 

Právní systém – 
trestní právo 

  Pokračuj v daném projektu 
+ nové instrukce a úkoly v 
prezentaci  
Úkol z prezentace - komiks 
zde  

Kontrola 
projektu a 
úkolů po 
návratu do 
školy 

Praktické 
činnosti - 
dívky (Ilk) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pokračuj v zadaném úkolu 
- Fotorecept - nepečený 
dezert - zašli ve wordu do 
31.3. na mail vyučující 
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https://drive.google.com/open?id=1k5pSgfezlTY5RvhXdHc7kjRbtQ88lzhf
https://www.cak.cz/assets/story-o-slove.pdf

