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Týdenní plán třídy 8. A 
třídní učitelka Mgr. Marcela Zimeková 

6. 4. – 8. 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 
 
 
 

Souvětí 
souřadné - 
pokračujeme v 
procvičování, je 
nutné umět 
spojky pro určení 
poměru 
 
Procvičujte větné 
členy 
 

učebnice str. 64-65/12, 
opište, určete poměr 
 
učebnice str. 65/15, 
tabulku překreslete do 
sešitu a doplňte 
 
 
 
 
 

PS  
str. 27/10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cvičení z učebnice a 
PS ofoťte a pošlete 
na mail 
 
test na souřadící 
spojky, významové 
poměry 
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http://www.google.cz/
https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny
https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny
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Vedlejší věty 
 
 
 
Literatura 

řešení určování VV z 
minulého týdne 
 
 
Pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 

Co už umíme - 
procvičujte ZDE 
 
Zpracujte čtenářský 
deník z knížky, 
kterou jste si vybrali 
z doporučené četby, 
vložte na Padlet  
 
Stále jste někteří 
nezadali na Padlet 
Divou Báru!!!  
Do konce dubna 
povinně vložte na 
Padlet přečtené 
knihy 

čtenářský deník, 
schvalování Padlet 
 
 
 
kontrola po návratu 
do školy 
 
Do 23. 3. jste měli 
poslat zpracované 
líčení. 
 

Ma 
(TEP) 

1.Válec a jeho 
síť 
uč.3 str.34-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Opakování 

 6. - 8.4. 
Nadpis: 
1.Válec a jeho síť 
-opsat celý rámeček i s 
obrázkem str.34 
-vyřeš písemně 
str.34/1+35/3 
-překresli dle zadání str.35 
písmeno B 
-opsat pečlivě celý rámeček 
str.36 nad písmenem C 
-opsat pečlivě celý rámeček 
str.36 pod písmenem C 
-vyřeš 
str.37/7a+8Aa,b+9+10 
+slov.úloha 38/13 
Ústně zopakovat 
Geometrické symboly 
uč.3 str.78 

  
 
U příkladů kromě 
čísla a stránky psát 
výpočty, 
postupy,odpovědi!!! 
 
Obrázky rýsovat 
tužkou, pravítkem 
,kružítkem,text 
modře!!! 
 
Podívej se prezentaci  
 
Podívej se na video 
 
Důležité 
Umět použít 

 
 
 
 
Příklady z učebnice 
budou součástí 
testu po návratu do 
školy 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Passive voice 
- str. 57/4a 

 
- vše je vysvětleno v 
prezentaci - napište si zápis 
do sešitu 
- předělat uč. str. 57, cv. 5 
do trpného rodu - vše v 
přítomném čase! 

- kontrola 
cvičení z 
minulého 
týdne dne 
klíče 
 

 
 
 
- vysvětlen je trpný 
rod i v tomto videu 

- možnost 
videokonzultace pro 
žáky v úterý 7.4. v 
9.00 (bližší 
informace budete 
mít v mailu během 
pondělí) 

Aj  
(FIK)  
 

Revision  
- opakování lekce 
  

Opakování “ There is/are 
someone/something + 
ing, I can 
see/hear/feel…..+ing” 
- UČ str. 54/1 - napiš 10 
vět popisující obrázek do 
školního sešitu 
 

Revision - 
Progress 
check -  
PS str. 42/ 
1+2+3 

Opakování lekce zkus 
si MINITESTÍK  

Prosím pošli 10 vět 
ve školním sešitě na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
 

Video - výuka (konzultace) ve středu 8. 4. od 10:00 - pokyny viz mail z předchozího týdne 
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https://drive.google.com/open?id=1ZsauWYlVEWkdgyBlM2wKOQVUxHbocQuB
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/82-8-rocnik/254-souhrnna-cviceni?scroll=87
https://www.zsdubenec.cz/data/eupenize/m8908.pdf
https://www.zsdubenec.cz/data/eupenize/m8908.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zG7P3-ipCKQ
https://drive.google.com/open?id=1WpofHr7Dl-NSjWnxRDOCnDdBzt1RTM72Af2yG88eUJw
https://drive.google.com/open?id=1RY8hfk9E_T7dSWItH05558GQ7DW37qdlB7k--JppgsE
https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/test?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
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Aj 
(KOR) 
 
 
 
 

Trpný rod Nastuduj si, jak se tvoří 
trpný rod, do sešitu zapiš 
poznámky ze zelené 
tabulky na 4. stránce, 
vyzkoušej si cvičení 

PS str. 44/ 
cv. 3 
PS str. 45 / 
cv. 4 (CD 
najdeš v 
deskách 
PS) 
PS str. 45 / 
cv. 5, 6 

 Vypracovaná cvičení 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck
.cz do 12.4. 

Nepravidelná 
slovesa 

  Zopakuj si 
nepravidelná slovesa 
- tabulka na předních 
deskách PS 
Online procvičování 
je zde: 
Cvičení 1 - doplň 
druhý a třetí tvar 
sloves 
Cvičení 2 - doplň 
chybějící tvar slovesa 
Křížovka - doplň 3. 
tvar sloves 
Test - doplň chybějící 
tvary sloves 

 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Imperialismus a 

kolonialismus 

Učebnice str. 96 - 

97 

 Imperialismus a 
kolonialismus 

Objevování nových území 

Poznávání Afriky - E. Holub, 
D. Livingstone 

Polárních končin- Nansen, 
Amundsen, Peary, Scott, 
Ross 

Imperialismus 

Úsilí mocných, většinou 
vyspělých, evropských 
států podrobit si cizí území 
a jejich obyvatelstvo 

 

PS str. 42 Podívej se na 
video ZDE a 
odpověz na 
otázky, které ti 
přijdou mailem 6. 
4. 2020 

Zápisy v sešitech a 
PS budou 
kontrolovány po 
příchodu do školy 
 
 
 
Odpovědi na 
otázky pošli 
mailem do 8. 4. 
2020 
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https://drive.google.com/open?id=1RTiQqblOeeoevRm_KctjAedVANuniEwv
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/mix.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/crossword_past_participle.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/verbs1/index.php
http://old.stream.cz/slavnedny/539114-14-prosinec-den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol
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Ze 
 
 
 
 
 

Krajina 
a životní 
prostředí 

50. - 51. 8. 4., 
10. 4. 
Nadpis: 
Černé skládky, skládky, 
sběrný dvůr, třídící linky 

 Podívej se na videa 
ZDE  ZDE  ZDE  
 

 

Př 
 

Krevní skupiny, 
nemoci krve - 
uč. str. 68 - číst 

Opiš si zápis do sešitu ZDE  
(i s tabulkami a vypracuj 
úkol na konci) 

 podívej se na videa o 
určování krevní 
skupiny: 
VIDEO1 
VIDEO2 
 

vyfoť zápis + úkol a 
pošli ho na mail 
vyučující do 12.4. 
 
kontrola sešitů 
TEST 

Fy 
 
 
 
 

Elektrický 
odpor 

Výklad najdeš zde 
Podle výkladu si vytvoř 
zápisek 
Do sešitu zpracuj soví 
úkoly učebnice 
str.31/1,34/1,2 
Popiš supravodivost  
 

 učebnice str.31,34 
inernet 
Wikipedia-supravodiv
ost 

Stačí poslat ofocené 
s úkoly dalšího 
týdne 
14.-17.4.na mail 
merunkova@zstgm- 
ck.cz 

Ch 
 
 
 
 
 
 
 

Nekovy - 
dusík - 
 uč. str. 50 - číst 

Do sešitu si opiš tento zápis 
 o dusíku 

zde najdeš 
pracovní 
list na 
opakování 
učiva o 
molekulách 

připomeň si kapalný 
dusík  zde  a  ZDE 
 
podívej se na video o 
vzniku dusíku v 
laboratoři (“Sopka na 
stole”) 

vyfoť zápis v sešitě 
a pracovní list a vše 
pošli na mail 
vyučující do 12.4. 
 
kontrola sešitů 
TEST 

Nekovy - 
uhlík 
síra 
fosfor -  
uč. 52-53 - číst 
 

Do sešitu si opiš zápis o 
uhlíku, síře a fosforu 
 
 
 
 
Opakuj si názvy a značky 
prvků 

zde najdeš 
kvíz 

podívej se na video o 
vlastnostech 
aktivního uhlí 
(=forma uhlíku) 
 
podívej se na video o 
vlastnostech síry 
 
podívej se na video o 
vlastnostech bílého 
fosforu 

vyfoť zápis v sešitě 
a výsledek kvízu a 
vše pošli na mail 
vyučující do 12.4. 
 
 
 
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 8 najdeš různé odkazy, videa a cvičení k 
probírané látce. 

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

 

 
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=0dlTMXNuCSY
https://www.youtube.com/watch?v=MSwSR3zq6e0
https://www.youtube.com/watch?v=i3alURO36bo
https://drive.google.com/open?id=1x8kZEIHUz8XLC3J4po6tSq9JlDKlCvux
https://www.youtube.com/watch?v=J5xSUhyXyIE
https://www.youtube.com/watch?v=cCTeIDLu7QI
https://drive.google.com/file/d/1YskgHHUH45H46pqyJjJn2vUBTvV6oRxL/view?usp=sharing
http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/dusik.html
https://drive.google.com/open?id=1TDuhFS1UTkluCPlVRRKz_0eblj_gJd27
https://drive.google.com/open?id=1TDuhFS1UTkluCPlVRRKz_0eblj_gJd27
https://www.youtube.com/watch?v=Y2u2G7phDEE
https://www.youtube.com/watch?v=pc-hd77Aepg
https://www.youtube.com/watch?v=lWlPk0VkMfg
https://chemie-nigrinova.estranky.cz/clanky/chemie---zapisy/8.-rocnik/kovy--nekovy-a-polokovy/nekovy---uhlik--sira--fosfor.html
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1795
https://www.youtube.com/watch?v=RH8IgAod8CI
https://www.youtube.com/watch?v=L_gnpaAMiME
https://www.youtube.com/watch?v=B1mHKVmBOkY
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
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Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.lekce - 
W-Fragen - 
opakování 
zopakuj si 
wie,wo,woher, 
wohin,wann,wasw
er,welcher 
Dialoge - UČ 
str.78/cv.7, 
str.79-80/cv.10-př
ečíst a přeložit 
cv.11-označ RxF 

 PS 
str.69/cv.5
,str.73/cv.
4 
 
 
 
 
PS 
str.70/cv.7
,str.73/cv.
5 
kontrola 
UČ 
str.79-80 

Slovní zásoba PS 
str.75 
Vyzkoušej si online 
testy na 
www.nemecky.net- 
testy-doplňování 
slov- německé 
předložky in - nach 
A TAKÉ 
křížovky- Stadt 
-Land 

ofoť vypracovaná 
cvičení v PS str.69 
+73(bez 
73/1-poslech)a 
pošli na email 
vyučující 
!příští týden pošlu 
emailem opakovací 
testík na vazbu ich 
möchte a fahren 

Nj 
(KOR) 

Opakování 
učiva 
(slovní zásoba 8. 
lekce, sloveso 
fahren, möchte + 
Infinitiv) 

Vypracuj do sešitu tyto 
úkoly. Zadání najdeš uvnitř 
odkazu. 

 Zopakuj si časování 
slovesa FAHREN a 
vypracuj tento 
minitest (nejprve se 
přihlas na svůj 
školní e-mail, poté 
klikni na této 
stránce na test)  

 
 
 
Všechny 
vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-c
k.cz do 12.4. 
 
 
 
 

Rozhovory 
(nákup jízdenky, 
rezervace pokoje) 

UČ str. 79-80/cv. 10  
-článek Am Schalter a 
Zimmerreservierung přelož 
písemně do školního sešitu 
 
UČ str. 80/ cv. 11  
-napiš do sešitu, zda jsou 
věty podle textů ve cv. 10 
pravdivé nebo ne  
-zapisuj jen číslo věty a 
značku R  (richtig - 
správně) nebo F (falsch - 
špatně) 

 K překladu použij 
slovíčka z PS str. 75 
ve druhém sloupci 
(die Ferien - 
buchen). Slovíčka si 
vypiš do slovníčku.  
 

Nj 
(HAL) 

8. lekce 
● Opakování 

zemí 
● Opakování 

slovesa fahren 
 
 
 

  Materiály a zadání 
jsou ZDE 

 

Inf 
 

Počítačová 
grafika 

Online grafické editory  Materiály a zadání 
jsou ZDE. 
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https://drive.google.com/open?id=1pc_cgry7H4rdgrGe6JbvD2tK3lCXIps5
https://drive.google.com/open?id=1pc_cgry7H4rdgrGe6JbvD2tK3lCXIps5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_dPfDpjh68pe1Rew6yzzDX5WHccDB-RfNR29x-KdNHyHSsA/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zsgtm-ck.cz
mailto:korchova@zsgtm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/153tQSLLi0Ynfcl-WhP6qUwFQhnv-cclU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Axful4VkoZ2xOi_IhKRIf4yFw0vALZW/view?usp=sharing
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
(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:  
Pozdrav Slunci 
Video na posilování 
těla: 
Kardio kickbox 
Měsíční výzva pro 
bříško Posilování pro 
začátečníky 
7 minut komplexního 
posilování na celé 
tělo 

Výzva na zasílání 
vhodných videí na 
další týdny, zařazuji 
videa od některých 
z vás :)  
 
 

Tv 
(chlapci) 

Cvičení v 
karanténě 

Správné protažení: Ideální 
je postupovat směrem od 
krku dolů, případně 
opačně. Na sval pomalu 
vytváříme tlak, který 
rovnoměrně stupňujeme. 
Vždy, kdy se dostáváme do 
bodu začínající bolesti, 
povolíme. Na jednom svalu 
bychom měli protažení 
opakovat třikrát za sebou 
po dobu 10 – 15 vteřin. Při 
každém dalším protažení 
bychom měli „bod bolesti“ 
o trochu posunout a v 
závěru se dostat opravdu 
na maximum. Rozhodně to 
ale neznamená překonávat 
bolest za každou cenu a 
způsobit si zranění! 

 Video zde (posilování 
rukou, břicha). 

 

Vkz 
 
 
 

Stres K plnění úkolu použijte 
prezentaci 

 Z prezentace vypište 
negativní účinky 
stresu, jak se 
vyvarovat stresu 

dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck
.cz do 17. 4. 
 
 
 

 
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=sTNsgDnMtHs
https://www.youtube.com/watch?v=1A5-k-gXuBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bxwSMbIgiKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bxwSMbIgiKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw
https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.fitness007.cz/poradna/jak-cvicit-v-karantene-nejlepsi-tipy-pro-domaci-cviceni-cela-treninkova-videa/?utm_source=blog&utm_campaign=karanten
https://www.fitness007.cz/poradna/jak-cvicit-v-karantene-nejlepsi-tipy-pro-domaci-cviceni-cela-treninkova-videa/?utm_source=blog&utm_campaign=karanten
https://www.fitness007.cz/poradna/jak-cvicit-v-karantene-nejlepsi-tipy-pro-domaci-cviceni-cela-treninkova-videa/?utm_source=blog&utm_campaign=karanten
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUNHVvR1ZEdzFhWWs
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Hv 
 
 

Velikonoce Stále můžeš vymýšlet 
hudební křížovku na téma 
Velikonoce nebo 
vypracovat referát o 
jakémkoli skladateli nebo 
interpretovi. 
 

  Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Vv Domácí tvoření Zkus si složit letadlo, 
nabarvi a popiš ho a 
vyzkoušej, jestli létá :-) 

 Inspiraci můžete 
najít: 
Link_1 
Link_2 
Link_3 

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

Prč 
 

Vaření - 
Velikonoce 

Slavnostní prostírání   Pokud chceš, zašli 
foto velikonočního 
stolování 

Dílny -  
Velikonoce 

Výroba pomlázky   Pokud chceš zašli 
foto vlastnoručně 
vyrobené pomlázky 
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https://cz.pinterest.com/pin/577164508483344837/
https://cz.pinterest.com/pin/372321094172119132/
https://cz.pinterest.com/pin/706361522781900967/

