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Týdenní plán třídy 9. A 
třídní učitel Mgr. Jan Petřík 

30. 3. – 3. 4. 2020 

Ke sdíleným materiálům se dostanete prostřednictvím svého školního mailu (tzn.          
mailu dítěte).  
 
Jak se přihlásit do školního e-mailu: 

● přihlášení proveďte na: www.google.cz 
● formát loginu: novakfra@zstgm-ck.cz (František Novák – příjmení a první tři znaky           

křestního jména) 
● formát hesla: stejné přístupové heslo jako do systému Bakaláři 

 
Pokud se žák nemůže přihlásit do svého účtu, může kontaktovat svého třídního učitele přes e-mail               
rodiče, jiný e-mail nebo telefon 380 711 370. 
 
Rozdělení předmětů: 

1. Prioritní - doporučujeme zpracovat v plném rozsahu 
2. Ostatní - doporučujeme seznámit se s tématem a zpracovat úkoly dle vlastních            

možností  
3. Dobrovolné - pro zájemce 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přívlastek 
 
Doplněk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiš nebo ofoť a nalep do 
sešitu tab. s. 72 a 73. 
vypracuj do šk. sešitu cv.1 a 
3/s.72 Uč. a cv. 1,2/s. 74 
Uč. - vyfoť a pošli na mail: 
gunkova@zstgm-ck.cz 

cv. 7/s.40PS 
cv.15/s. 40 PS 
(pravopis) 

Výsledky cvičení z 
minulého týdne ZDE 
 
Procvičování 
větných členů na 
www.skolasnadhled
em.cz zadej kód 
vpravo dole v PS 
s.39, 40 
 
Pro ty, kteří budou 
dělat přijímačky z čj, 
zkoušej si testy, viz: 

kontrola 
zápisků  a 
test na 
druhy 
přívlastků a 
doplněk po 
návratu do 
školy 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1fiTngTZraUqKAGf4mLo-FRI8_uQWOecvUaL0weYsD2w/edit?usp=sharing
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
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Lit 
 
 

Totéž co 
minule - čti 
jakoukoliv 
povinnou 
nebo 
libovolnou 
knihu! 

https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 
 
a procvičuj 
Didaktické testy z 
učebnic k 
přijímačkám 
 
DEADLINE vložení 
knihy na Padlet je 
3.4.2020. 
Nezapomeň připojit 
otázku a odpovědět 
na ni, ať lze knihu 
schválit. 
Otázky jsou přímo 
na Padletu mezi 
vašimi knihami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení 
na Padletu 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

1.Jak 
využíváme 
podobnost 
uč.2 
str.44-49 
 
 
 
 
 
 
2.Úlohy na 
závěr 
uč.2 str.49 

30.3. - 4.3. 
Nadpis 
1.Jak využíváme podobnost 
přečíst uč.2 str.44-49 
opsat rámeček str.45 a 47 
vyřešit str.44/1 
               45/2+3 
               46/4A+5 
               47/8 
               48/9 
 
Nadpis 
2.Úlohy na závěr 
vyřešit str.49 cv.1 až 4 ústně 
řeš str.49 cv.5+6+7+8písemně 

  
 
 
 
 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem.  
 
Obrázky tužkou, 
text modře. 
 
možnost opětovně 
shlédnout  videa 
uvedená minulý 
týden v plánu 
týdenním 

 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
Social 
studies: TV 
- přečíst 
článek uč. 
53/2 
 
Progress 
check 

 
 
 
- napsat krátký text - 
odpovědět na otázky v uč. 53/1 

- opravit PS a uč. 
dle klíče 
 
PS 42/1 (dát 
slova do 
správného pořadí 
- tvorba otázek), 
42/2 (vytvořit 
otázky), 42/3 
(doplnit do textu 
slova z 
rámečku), 42/4 
(doplnit frazální 
slovesa z 
rámečku do 
textu) 

 
 
 
- můžete se podívat 
na krátké video o 
vynálezu televize 

 

 
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.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://drive.google.com/open?id=1wuz-NUFg4QW_uC6HbYZDoVCn-x5MHr0IDHi-dJIWRO8
https://www.youtube.com/watch?v=i9g3KQOEsa0
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Technika a 
informační 
revoluce 

str. 104 - 
105 

● Samostatný zápis do 
sešitu 

Dobrovolně: 
PS str. 20 
 
PS str. 21 

Video o letu 1. 
člověka do vesmíru 
najdeš ZDE 
 
Podrobnosti o 
vstupu člověka na 
Měsíc zjistíš   ZDE 
 
Pracuj na projektu 
podle zvoleného 
tématu 

Zamysli se 
nad 
konspirační
mi teoriemi 
o přistání 
na Měsíci 
 
 
Prezentace 
po 
příchodu 
do školy 

Ze 
 
 
 
 
 

Liberecký 
kraj 

● Samostatný zápis do 
sešitu strana 52 - 55 

            z učebnice.  
+ otázky na straně 55 

vypracuj do sešitu 

Vypracovat 
stranu 51 

Video na Liberecký 
kraj zde 

 
Odpověz na otázky 

zde 

Součást 
testu.  

Př 
 
 
 
 

Sopky - uč. 
str. 51-53 - 
číst 

opiš si zápis z prezentace -  
pozornost věnuj druhům sopek 

 do školního sešitu si 
nakresli a popiš 
obecnou stavbu 
sopky z PL ZDE 

vyfoť zápis 
s nákresem 
sopky  a 
zašli na 
mail 
vyučující 
 
 
kontrola 
sešitů, test 

Dobrovolně 
na tomto odkazu se seznam s 
charakteristikami a příklady 
k jednotlivým druhům sopek 

Dobrovolně 
PL k tématu 
sopek najdeš 
ZDE (na konci 
obsahuje 
správné 
odpovědi) 

Dobrovolně 
zde najdeš krátký 
dokument o 
pozůstatcích bývalé 
sopečné činnosti na 
našem území 

Fy 
 
 
 
 

Hvězdy, 
pohyby 
hvězd, 
souhvězdí 
 
 

Veškeré instrukce najdeš v 
odkazu zápisky 

 Opiš zápisky 
učebnice 
str.164-165 
Youtube- hvězdy 

zápisky 
ofoť a pošli 
na můj 
mail 

Ch 
 
 
 

Alkyny - uč. 
str. 43 - číst 

z prezentace ZDE si do školního 
sešitu opiš zápis a vypracuj 
úkol na jejím konci 

DÚ:vypracuj 
otázky v PL na 
tomto odkazu  

podívej se na video 
o přípravě a 
vlastnostech 
acetylenu 
 
podívej se na video 
o použití acetylenu 
v praxi 

vyfoť zápis 
a oba úkoly 
a pošli je 
na mail 
vyučující 
 
kontrola 
sešitů, test 
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http://old.stream.cz/slavnedny/575757-12-duben-den-kdy-prvni-clovek-vyletel-do-vesmiru
http://old.stream.cz/slavnedny/695275-21-cervenec-den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240006
https://drive.google.com/open?id=1l-QdQC6TjWDx46exikXviY_IhKrk6RWF
https://slideplayer.cz/slide/12744607/
https://drive.google.com/open?id=1tg_8734I14vV9srUud7H3whF1GlaCadO
https://drive.google.com/open?id=1ZJhy70epFmeap2UWP8g1UhOjHOHjdv9b
https://drive.google.com/open?id=1tg_8734I14vV9srUud7H3whF1GlaCadO
https://www.youtube.com/watch?v=uCjgrnoZ2aA
https://drive.google.com/drive/folders/1jUrNnNkichiY0H6vRiYVYbR3nQWb2N9e?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DF1w0MmFfUYaENTRbMCkXWEG_wqHdn2l
https://drive.google.com/open?id=1sT1F1j5TUtKFFcBUviJhGCpVdZm4NOTS
https://www.youtube.com/watch?v=AJXA9y8knRc
https://www.youtube.com/watch?v=m582-La1BJk
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● na tomto odkazu najdeš online učebnici chemie (je třeba zadat svůj mail a heslo. Na mail ti 

obratem přijde přístupové heslo). V učebnici CH 9 najdeš různé odkazy, videa a cvičení k 
probírané látce. 

● zde najdeš interaktivní Periodickou soustavu prvků - klikni na libovolný prvek pro informace o 
něm 

 
Nj  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rund ums 
Essen 

Vytvoř na papír nebo do sešitů 
projekt Rund ums Essen - 
Milchprodukte, Obst, Gemüse, 
Backwaren, Fleisch, Getränke 

K jednotlivým 
heslům napiš 3 - 
5 slov 

Inspirace a slovní 
zásoba - UČ + PS 3. 
lekce, pracovní list z 
týdne 16.- 20. 3. + 
slovník 

Vypracova
ný projekt 
ofoť a pošli 
na email 
vyučující 

Inf SUDÝ TÝDEN   VOLNO  
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv (Pet 
+ Fik)  
 
 
 

Pozdrav 
slunci 
 
 
 
 
 
 
 
Zacvič si své 
tělo  

Cvičí se obvykle ráno 6 až 
12x, plynule a pomalu, s 
plnohodnotným dýcháním. 
Při jejím zvládnutí, nejen 
jednotlivých poloh, ale hlavně 
způsobu dýchání, zjistíte, že má 
relaxační, aktivizující a posilující 
účinek. 
 
2. ČÁST - zacvič celé své 
jméno + příjmení  

Cvičení si zkus 
zapamatovat. 
 

Popis cvičení 
najdete 
zde 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek ZDE 

 

Vko 
 
 
 

Občan v 
ekonomick
ých 
vztazích: 
TRH 

Nová prezentace na téma trh a 
národní hospodářství  
 
 

Pracovní list pro 
ty, kteří chtějí 
zjistit, jak se 
určuje cena 
výrobku 
(zaznamenej do 
sešitu) 

Poznámky součástí 
prezentace 

Kdo má 
hotový 
projekt z 
minulých 
týdnů, 
informace 
zde, 
pošlete mi 
ho na mail 
hrivnac@zs
tgm-ck.cz  
 
Výzva celý 
duben  - 
AKTUALITA
: získání 
dobré 
známky 
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https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sTNsgDnMtHs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bgIBVVX5GFZZHYEOnclw4Jn_ZXEy79Ab
https://drive.google.com/open?id=1r5-ktYEMegpEGCl85LOk8hHExW6RsaJc
https://drive.google.com/open?id=1O1-vOtz8u9vt30p5W2wWwvTVUBbxrUdK
https://drive.google.com/open?id=1xAvy5dURNuaucLVxwOw2HoIROw2VagOC
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
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Hv 
 
 
 

Velikonoce Vymyslíš hudební křížovku na 
téma Velikonoce? 

  Křížovku 
pošli 
emailem 
vyučující 

Prč 
(dílny - 
chlapci) 
 
 
 

Stojan na 
tužky 
(výrobek ze 
dřeva) 

  Žáci vytvoří výrobek 
ze dřeva podle 
vzorového obrázku 
zde 

Poslat 
fotku 
výrobku 
emailem 
vyučujícím
u do 19. 4. 
2020 

Prč 
(dívky) 

Velikonoce   Vytvoř velikonoční 
jídlo (mazanec, 
beránek...) nebo 
výzdobu (vajíčka..) 

Poslat 
fotku na 
mail 
vyučující  

Mv 
 
 
 

Média a 
zábava 

Aktuality 
Druhy zábavy 

 Materiály a zadání 
jsou ZDE. 
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https://drive.google.com/open?id=1eUeODgd_6E_6G8YCQoxJyuQHV5j9bJwc
https://drive.google.com/file/d/1W8hvw9TBkF2y2ZI1hBnYdXFeyoB9ZT98/view?usp=sharing

