
 

 

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

 
 

 
 
 

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

6. 4. – 10. 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 

 
 

Předm
ět 

Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 
 
 
Sloh 
 
 
 
 

Věta hlavní a 
vedlejší, 
řídící a 
závislá 
 
 
 
Úvaha 
 
 
 
 

Zopakuj si, co tj. VH, VV, věta 
řídící a závislá - viz Uč. s. 75 
tab. nahoře a pak zkus si do 
šk.sešitu vypracovat cv.4a/s.75 
Uč. 
 
Napiš vlastní úvahu na cca 1A4 
(NEKOPÍRUJ!) na téma týkající 
se Velikonoc - inspirace na této 
webové 
stránce:https://www.cesky-jazy
k.cz/slohovky/uvahy/velikonoce
-2.html#axzz6INjT3zjT 

cv.1a/s.42 
Vyfoť a pošli na 
mail: 
gunkova@zstgm-
ck.cz 

Výsledky z minulého 
týdne ZDE.  
Pro ty, kteří budou 
dělat přijímačky z čj, 
zkoušej si testy, viz: 
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail. Zkus 
vysvětlení třeba na 
www.ucirna.cz 

kontrola 
zápisků  
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http://www.google.cz/
https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/velikonoce-2.html#axzz6INjT3zjT
https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/velikonoce-2.html#axzz6INjT3zjT
https://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/uvahy/velikonoce-2.html#axzz6INjT3zjT
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/1XozZB7kbbVX5_i3QsfmxVsCjtQRrlMc23emyH22M5Dw/edit?usp=sharing
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
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Lit 
 
 

Totéž co 
minule - čti 
jakoukoliv 
povinnou 
nebo 
libovolnou 
knihu! 

 
 

 
 

 
 
 
Schválení na 
Padletu 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

Jehlan 
uč.2 str.5-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Opakování 

6 - 8.4. 
Nadpis 
Jehlan 
přečíst uč.2 str.5-8 
opsat celý rámeček str.5 Jehlan 
opsat celý rámeček str.7- 
Pravidelný čtyřboký jehlan 
opsat celé oba rámečky str.8 
vyřešit ústně str.6/2+3+4 
                   str.7/5+6 
                   str.8/8 
          písemně str.6/1 
                       str.8/7A 
 
Ústně zopakovat Geometrické 
symboly uč.2 str.90 

 
 
 
 
Obrázky v 
rámečcích podle 
pravítka!!!! 

 
 
Podívej se na 
prezentaci )pouze 
konstrukce hranolu) 
 
 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem.  
Obrázky tužkou 
pravítkem, text 
modře. 
 
Důležité 
Umět použít 
 

 
 
Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
Buying and 
selling 
- přečíst str. 
56/1 

 
 
- učebnice 57/2a (seřadit tak, 
jak šly události za sebou) 
- učebnice 57/2b (spojit dvě 
části věty) 
 

- kontrola cvičení 
z minulého týdne 
dle klíče 
 
 
- naučit se 
slovíčka 5A (PS 
str. 84) 
 
- PS 44/1 
(doplnit slovíčka 
z rámečků) 

 
 
 
 

- fotky 
odvedené 
práce mi 
můžete posílat 
na mail 
kramelova@zs
tgm-ck.cz  
 
 
 
 
- možnost 
videokonzulta
ce pro žáky ve 
středu 8.4. v 
9.45 (bližší 
informace 
budete mít v 
mailu během 
pondělí) 
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http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/M-9H/Telesa-02.pdf
https://drive.google.com/open?id=1piLRkMIOq3twfz1zT26Mrf-utCl_rsjBL70KETDeMdY
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Evropská hnutí 

Učebnice str. 
106 - 107 

Zápis do sešitu 
Nadpis: Evropská hnutí 

2 polit. systémy = vliv na 
mezinárodní hnutí 

• mírové hnutí:  

1948- Všeobecná deklarace 
lidských práv OSN 
1948- obnoveny olympijské hry 
1950- Stockholmská mírová 
výzva 

•projevují se: anarchisté, 
neonacisté, neofašisté 

•rozvoj hnutí: ženské, obránců 
přírody, hippies  
 

PS str. 23 
 
 
Dobrovolně: PS 
str. 22 

Podívej se na film 
ZDE a odpověz na 
otázky, které 
dostaneš mailem 
6. 4. 2020 

Odpovědi na 
otázky pošli 
mailem do 
8. 4. 2020 
 
 
 
Kapitola bude 
součástí testu 

Ze 
 
 
 
 
 

Liberecký kraj 
 
 
Královéhradeck
ý kraj 

 
 

 
 

● Samostatný zápis do 
sešitu strana 56 - 57 

            z učebnice.  
 

 
 
 
 
Vypracovat 
stranu 52 

Odpověz na otázky 
(Liberecký kraj) zde 
 
Video na 

Královéhradeck
ý  kraj zde 

Součást testu.  

Př Velikonoční 
prázdniny 

pokračuj ve vyhledávání 
informací k závěrečné 
prezentaci z přírodopisu 

   

Ch 
 
 
 

Areny - uč. 
str. 44-46 - 
číst 

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

DÚ:vyplň tento 
pracovní list 
 
 
 
Dobrovolný PL  
k zopakování 
základního učiva 

podívej se na 
jednoduché video  
o principech psaní 
vzorců arenů 
 
 
ZDE najdeš video o 
sublimaci naftalenu 

vyfoť zápis a 
oba úkoly a 
pošli je 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 9 najdeš různé odkazy, videa a cvičení k 
probírané látce.  

● zde najdeš interaktivní Periodickou soustavu prvků - klikni na libovolný prvek pro informace o něm 
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http://old.stream.cz/slavnedny/650280-14-leden-den-kdy-zacala-zlata-era-hippies
https://drive.google.com/open?id=1UMxzbS0VfxNNRCAQmrpFzbkbIcMn2ZON
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240005
https://drive.google.com/open?id=1YaAJKZU7mncPBqYc9_tsym428bViuo54
https://drive.google.com/open?id=1J8r5DNvVaPyAyOlqFEHsvQ1ib7XxOheF
https://drive.google.com/open?id=1R0LsGpmGBFK7KBGz_Gh9ODF_htknfvDJ
https://www.youtube.com/watch?v=ZowaTSRAPq0&list=TLPQMDEwNDIwMjCaxbIdIolAmg&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=gEjzrPhOwrs&list=PLN6CmBnxm_z_YlaKHPEvLaQ_FbWyfFZ6j&index=11
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
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Nj  
 
 
 
 
 
 
 
 

Speisekarte Na papír nebo do sešitu sestav 
jídelní lístek - předkrm, 
polévky, hlavní jídlo, 
dezerty,nápoje (může být 
zvlášť i saláty a přílohy) 
u každého chodu nejméně 3 
jídla nebo pití (předkrm stačí 1 
např. šunková rolka s křenem) 

 Inspirace a slovní 
zásoba - pracovní 
listy z týdne 
16.-20.3.(Gesund 
leben, Doplň a 
přelož, Bilde 
Wörter), UČ a PS 3. 
lekce + slovník 

Projekt ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 

Inf Internet Datová schránka  Projdi si všechny 
nasdílené tutoriály 
ZDE. 

Zpracuj úkoly 
zadané v 
souboru 
úkoly_DS a 
odpovědi 
zašli na 
halacekjos@z
stgm-ck.cz  

Fy Orientace na 
obloze 

Na desce učebnice najdeš 
hvězdné mapy a podle jarní a 
letní do sešitu nakresli tato 
souhvězdí-Panna,Lev,Pastevec,
Labuť,Lyra,Orel  
Z internetu zjisti aktuální 
viditelnost planet a zapiš podle 
vzoru:název-světová strana 

 učebnice-desky 
uvnitř 
internet Obloha 
aktuálně/na 
obloze/astronomický 
server 

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

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(Pet + 
Fik)  
 
 
 

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). 

 

 
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://drive.google.com/drive/folders/1PwtYUQTVcava8xffd6-gh6GMcdWbqQiZ?usp=sharing
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
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Vko 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny  
(Občan v 
ekonomickýc
h vztazích: 
TRH) 

Stále stejná 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 

Poslední 
šance získat 
dobrou 
známku z 
projektu 
(informacezde
) pošlete mi 
ho na mail 
hrivnac@zstg
m-ck.cz  
 
Výzva celý 
duben  - 
AKTUALITA: 
získání dobré 
známky 

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 

Prč 
(chlap
ci) 

     

Prč  
(dívky) 

lichý týden    volno 

Mv 
 

LICHÝ TÝDEN    VOLNO 

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 
zdokumentujt
e a pošlete - 
dám je do 
aktualit na 
web školy 
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https://drive.google.com/open?id=1r5-ktYEMegpEGCl85LOk8hHExW6RsaJc
https://drive.google.com/open?id=1r5-ktYEMegpEGCl85LOk8hHExW6RsaJc
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://cz.pinterest.com/pin/577164508483344837/
https://cz.pinterest.com/pin/372321094172119132/
https://cz.pinterest.com/pin/706361522781900967/

