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

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 

 
 

Předmě
t 

Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

 
PRIORITNÍ PŘEDMĚTY 

 
Čj 
 
 
 

Složitá 
souvětí 
Učebnice 
str. 83 

Nadpis: Složitá souvětí 
uč. str. 83, cv. 1, udělat grafy 5 
barevně odlišených souvětí 

PS str. 45, 
46, cv. 4 a - 
označ do vět 
významové 
poměry 

Poslat mailem do 8. 
4. pouze číslo, z 
kolika vět se skládá 
1. souvětí 
 
Připravuj se na přijímací 
zkoušky ZDE 

Kontrola 8. 4. 
 
  
Kontrola sešitu po 
příchodu do školy 

Sloh 
Úvaha 
Učebnice 
str. 132 

Nadpis: Jak nás ovlivňuje 
reklama 
Napsat 5 vět úvahy, jaká 
reklama vás nejvíce oslovila 

PS str. 69, 
cv. 9 - 
přečíst - 
inspirace  

 Kontrola sešitu po 
příchodu do školy 
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http://www.google.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/IT_2020/CJL/C9PID20C0T01_ilustracni_test_2020_9_testovy_sesit.pdf
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Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 

6. 4. 
Nadpis: Slovní úlohy 
●vypočítej slovní úlohy na 

objem a povrch jehlanu a 
kužele z pracovního listu (viz 
odkaz) 

7. 4. 
●vypočítej slovní úlohy na 

objem a povrch jehlanu a 
kužele z pracovního listu (viz 
odkaz) 

8. 4. 
●vypočítej slovní úlohy na 

objem a povrch jehlanu a 
kužele z pracovního listu (viz 
odkaz) 
 

Zkontroluj si výsledky podle 
odkazu 
 
 
 
 

   
VIDEOVÝUKA bude do 
středy každý den od 
11:00 do 11:45, 
hlídejte si školní 
mail. Pak jsou 
velikonoční prázdniny :-) 
 
PL Slovní úlohy, jehlan a 
kužel 
 
 
 
PL_výsledky 
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

 
Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
ve středu 8.4. práci 
v sešitě a pošle mi 
ji do mailu 
juzkova@zstgm-ck.
cz 
 
 
 

Aj  Computers 
and the 
Internet (PS 
str. 41) 

 PS str. 
41/přečíst 
článek 
Computers, 
vypracovat 
cv. 4, 5 

 Všechny 
vypracované úlohy 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck
.cz do 12.4. 

 Do školního sešitu napsat krátký 
text o sobě a světě internetu - 
zadání je zde  

  

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Evropská 
hnutí 

Učebnice 
str. 106 - 
107 

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 
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https://drive.google.com/open?id=1T_r0xtlm876zBLxc1rVp6mDm5vzUZ0DF
https://drive.google.com/open?id=1T_r0xtlm876zBLxc1rVp6mDm5vzUZ0DF
https://drive.google.com/open?id=1JELwz1oDMj2flVym7bNk88Q84qqxKyrf
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
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1wE0xuYWYcfu2LQSTIrk1d0Mbzf3aqRFl
http://old.stream.cz/slavnedny/650280-14-leden-den-kdy-zacala-zlata-era-hippies
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Ze 
 
 
 
 
 

Ústecký 
kraj 

 

Liberecký 
kraj 

 
 
 
 
 
Samostatný 
zápis do sešitu 
strana 52 a 53 
 

 
 
 
 
 
 
Vypracovat 
stranu 51 

 
Odpověz na 
otázky z 
Ústeckého kraje 
zde 
 
Video na 
Liberecký  
kraj zde 
 

Součást testu.  

Př Horniny 
vyvřelé 
-uč. str. 
56-59    - 
číst 

z prezentace ZDE si do školního 
sešitu opiš zápis (PIŠ JEN 
ŽLUTÝ TEXT) 

DÚ:  
vypracuj 
TENTO 
pracovní list 
 
 

podívej se na videa o 
vzniku našich některých 
hor/kopců: 
VIDEO1 - Milešovka 
VIDEO2 - Bořeň 
VIDEO3 - Trosky 

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

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 

Nj  
 
 
 
 
 
 
 
 

Speisekart
e 

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 Excel Webový dotazník   Materiály a zadání jsou 
ZDE. 
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https://drive.google.com/open?id=1TFSht8QijB9L5RsVolKmd1ehm2bVwURu
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240006
https://drive.google.com/open?id=1DlD5L--BLkEsTN_5GbHAMOaO66kX_2sE
https://drive.google.com/open?id=1wBl9R-qAftEYrgskTZziC95drwvarhvv
https://www.youtube.com/watch?v=uXL85hLbp4s
https://www.youtube.com/watch?v=2aAoBE7uG_g&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=jvWAw_riOe4
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://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/
https://drive.google.com/file/d/1jJOXljioiedVd9XK5e19WVvHYacODp9N/view?usp=sharing
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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  zapiš podle 
vzoru:název-světová strana 

 učebnice-desky uvnitř 
inernet-odkaz Obloha 
aktuálně/na 
obloze/astronomický 
informační 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). 

 

Vko 
 
 
 

Občan v 
ekonomick
ých 
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 
(informace zde) 
pošlete mi ho na 
mail 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  
 
Výzva celý duben  - 
AKTUALITA: získání 
dobré známky 

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 

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 
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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=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://cz.pinterest.com/pin/577164508483344837/
https://cz.pinterest.com/pin/372321094172119132/
https://cz.pinterest.com/pin/706361522781900967/
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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) 

Lichý tden    Volno 

Mv Média a 
zábava 

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/1iZdRdZMombD2rA-CCeOIk81fi6DAhMXg/view?usp=sharing

