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T. G. Masaryka 213 

 
 

 
 
 

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

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 
 
 
 

Poměry mezi 
větami  
uč. str. 81 - 
82 

● vypracuj cvičení str. 81, 
cv. 4, 5 

 
● str. 82, cv. 7 - označ 

písmeny a urči pouze 
poměry 

 
● str. 82, cv. 8 - řešení pošli 

emailem do 2. 4. 

PS str. 44, 
cv. 1, 2, 3 

Druhy vedlejších vět si 
zopakuj v kvízu ZDE 
 
Příprava na přijímací 
zkoušky ZDE 
 
 
 
První 3 řešitelé se 
správnými odpověďmi 
získají malou 1 

Kontrola sešitu a 
PS po příchodu 
do školy 
 
 
 
 
 
Zaslat emailem 
do 2. 4. 2020 
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http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/2014/07/test-urcovani-druhu-vedlejsich-vet-10-10/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
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Sloh 
 
Úvaha 
str. 132 

● PS str. 68, cv. 2 napiš 5 
vět, které ti říkají rodiče a 
ty je určitě říkat nebudeš 

 

PS str. 68, 
cv. 2 - 
přečíst 
zadání 

PS str. 68, cv. 2 napiš 5 
vět, které ti říkají rodiče 
a ty je určitě říkat 
nebudeš 
 
Inspirace ZDE 
 
 

Věty poslat 
mailem do 2. 4. 
2020 

Lit. výchova 
Karel 
Poláček  
str. 164 - 
167 
 

 PS str. 24, 
25 

Poznámky o přečtených 
knihách vložte na padlet 
 

Kontrola PS po 
příchodu do školy 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 

30. 3. 
Nadpis: Objem kužele 
uč. str. 23- rámeček - opsat si 

do sešitu 
● str. 23/ 1, 2A, str. 24/4, 5, 6 
31. 3. 
Nadpis: KOULE 
1. Koule a její povrch 
●Pustit si video, příklad 

včetně řešení výpočtu 
objemu kužele si zapsat do 
sešitu 

● str. 25 - to, co je v  rámečku 
● str. 26/ 4, 5A, 6 
2. 4. 
2. Objem koule 
●Pustit si video, příklad 

včetně řešení výpočtu 
objemu koule zapsat do 
sešitu 

● str.26 - rámeček - opsat si 
do sešitu 

 
●Vypočítat příklady z 

učebnice: str.29/3, 4, 6, 7 
3. 4. 
●Úlohy na závěr A str. 30 
● Příprava k PZ 

 
 
 
 
 
 

   
VIDEOVÝUKA bude 
mimo čtvrtka každý den 
od 11:00 do 11:45, 
hlídejte si školní mail 
 
Lenoši by se měli 
probrat z nečinnosti 
 
 
 
 
 
 
Video: Objem koule 
Povrch koule 
 
 
 
 
 
 
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

Zkus si Úlohy na 
závěr na str. 24, 
počítej 
samostatně a 
následně si 
zkontroluj s 
výsledky z 
učebnice 
 
 
 
Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), 
vyfotí  
v pátek 3.4. práci 
v sešitě a pošle 
mi ji do mailu. 
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https://www.youtube.com/watch?v=WH2mbwc159Y
https://www.youtube.com/watch?v=zyZPNztGHgQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xtIuSgl8lQ
https://www.scio.cz/onlinetesty/testZdarmaNL.asp?typtestu=M9&_ga=2.11355575.2022756348.1585249432-1606369415.1585249432
http://gzw.cz/text/1423888643
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-matematika
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Aj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4C Phrasal 
verbs 
 
 
 

 Řešení úloh 
z minulého 
týdne 
najdeš zde 
(barevně si 
v prac. 
sešitě 
oprav) 

Zopakuj si slovíčka 4C 
(frázová slovesa), poté 
vypracuj tento minitest 

Látka bude 
součást testu 
lekce 4 

4D Murder at 
the theatre 
(str. 50-51) 

Přečti si text na str. 51 a do 
sešitu vypracuj cvičení 3 a 4 na 
str. 50 

  Vypracované 
cvičení vyfoť a 
pošli na 
korchova@zstgm-
ck.cz  

 
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 
konspiračními 
teoriemi o 
přistání na Měsíci 
 
 
Prezentace po 
příchodu do školy 

Ze 
 
 
 
 
 

Ústecký 
kraj 

Samostatný 
zápis do sešitu 
strana 48 a 51 
z učebnice 
+otázky na straně 51 
vypracovat do sešitu 
 

Vypracovat 
stranu 50 

Video na 
Ústecký 
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 
správné 
odpovědi) 

Dobrovolně 
zde najdeš krátký 
dokument o bývalé 
sopečné činnosti a 
našem území 
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https://drive.google.com/open?id=1_V9qDIbX4w7oKJYwVXE2YLj2dPP3Zduj
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFEXVDXM15ajBPA8yTUwkFGsNfpFrWLtRhN3oItS3BBZBGxA/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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/210552116240012
https://drive.google.com/open?id=1-o9Hwgv6hYjV9g0NUm5qtc3mqJV-U8mI
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
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Fy 
 
 
 
 

Hvězdy, 
pohyby 
hvězd, 
souhvězdí 

Veškeré instrukce najdeš v 
odkazu zápisky 

 opiš si zápisky 
Učebnice 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 

vypracuj 
otázky v PL 
na tomto 
odkazu 
(téma 
alkany) 

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 

 
● 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 

Vypracovaný 
projekt ofoť a 
pošli na email 
vyučující 

Inf Excel Webový dotazník  Materiály a zadání jsou 
ZDE. 

 

 
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 
zapamatova
t. 
 

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 

Poznámky součástí 
prezentace 

Kdo má hotový 
projekt z 
minulých týdnů, 
informace zde, 
pošlete mi ho na 
mail 
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https://drive.google.com/open?id=1HsemRDfHrJoqsZ5_VlVEmjGktQxBm3Jh
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
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
https://drive.google.com/file/d/1jJOXljioiedVd9XK5e19WVvHYacODp9N/view?usp=sharing
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
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(zaznamenej 
do sešitu) 

hrivnac@zstgm-c
k.cz  
 
Výzva celý duben 
- AKTUALITA: 
získání dobré 
známky 

Vv 
 
 
 

Domácí 
tvoření 

Zkuste z ruličky od toaletního 
papíru vytvořit, co 
nejoriginálnější kočičku 

 Inspiraci můžete 
najít: 
Link1 
Link2 
Link3 
Link4 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je 
do aktualit na 
web školy 

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 
vyučujícímu do 
19. 4. 2020 

Prč 
(dívky) 

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

Poslat fotku na 
mail vyučující  

Mv SUDÝ TÝDEN   VOLNO  
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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
http://krokotak.com/2017/09/cats-cats-cats/
http://www.traktatie-maken.nl/traktatie/Zwarte-kat
https://www.aboutespanol.com/gatos-de-carton-2288107
https://www.apieceofrainbow.com/diy-halloween-cat-decorations-kids-craft/
https://drive.google.com/open?id=1eUeODgd_6E_6G8YCQoxJyuQHV5j9bJwc

