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

13. 4. – 17. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvětí 
souřadné a 
podřadné, 
druhy VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zopakuj, co je souvětí 
souřadné a podřadné - opiš si 
- viz s. 77Uč.nahoře 

- cv.3a,b/s. 78 Uč.- 
napiš, vyfoť a pošli 
na mail 

 
 
 
 
 
 
 

PS s. 43/cv. 1a,b 
PS s. 43/ cv.3 - 
do šk. sešitu 
 

Výsledky z min. 
týdne najdeš ZDE. 
 
Procvičování na  
www.skolasnadhled
em.cz , kód zadej z 
PS s.43 dole vpravo 
nebo procvičuj na  
www.ucirna.cz 
 
Pro ty, kteří budou 
dělat přijímačky z čj, 
zkoušej si testy, viz: 

kontrola 
zápisků  
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1pK7kfl2diaz6NSveruEriYF1UTxiAxbYva8Dpfbx6lQ/edit?usp=sharing
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.ucirna.cz/
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Sloh 
 
 
Lit 
 
 

Životopis 
 
 
 
Totéž co 
minule - čti 
jakoukoliv 
povinnou nebo 
libovolnou 
knihu. 

Uč. s. 144 - přečti si, co by 
měl životopis obsahovat - 
tabulka dole s. 144 - zapiš si 
do šk. sešitu a napiš svůj 
životopis do zaměstnání tvých 
snů (informace v životopise si 
můžeš vymyslet). vyfoť a 
pošli na mail. Šikulové 
dostávají 1:-) 
 

https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, ráda pomůžu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

1.Síť a povrch 
jehlanu 
uč.2 str. 9-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Opakování 

14. - 17.4. 
Nadpis 
Síť jehlanu 
-přečíst uč.2 str.9 
-opsat celý rámeček str.9 Síť 
jehlanu 
-vypracuj 
str.9/1+VYFOŤ+POŠLI na 
email do pátku 17.4. 
-písemně str.9/2A 
 
Nadpis 
Povrch jehlanu 
-přečíst POZORNĚ uč.2 str.10 
-opsat celý rámeček 
str.10-Stěnová výška  
-opsat celý rámeček str.11 
Povrch jehlanu 
-písemně str.11/3+4A+5+6 
 
 
 
 
Ústně zopakovat 
Geometrické symboly uč.2 
str.90 

 
 
 
 
 

 
 
Podívej se na 
prezentaci (část 
konstrukce sítě 
jehlanu) 
 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem.  
Obrázky tužkou 
pravítkem, text 
modře. 
 
 
Pří výpočtech 
možno použít 
kalkulačku 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, rád pomůžu. 
 
Důležité umět 
použít 

Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 
 
POPRVÉ CO 
MÁTE 
POSLAT! 
 
 
 
 
Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
Passive voice 
 

 
 
- projít a zapsat prezentaci o 
trpném rodě (Passive voice) 
- učebnice str. 57, cv.5 - 
dopsat slova v závorce v 
přítomném trpném rodě 

- kontrola cvičení 
z minulého týdne 
dle klíče 
 
 
 
- PS 44/2a 
(přítomný trpný 
rod), 44/2b 
(minulý trpný 
rod) 
 
 
 

 
 
 
 

- možnost 
videokonzulta
ce v pátek 
17.4. v 9.00 
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https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/M-9H/Telesa-02.pdf
https://drive.google.com/open?id=1WpofHr7Dl-NSjWnxRDOCnDdBzt1RTM72Af2yG88eUJw
https://drive.google.com/open?id=1TSgb4qHLNanqGc59qtiDH2e3uYOZTyM2f0OF1PT7Klw
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Změny v životě 
obyvatel po 2. 
sv. válce 

Učebnice str. 
110 - 113 

Evropská krajina 

Učebnice str. 
114 - 115 

Nadpis:  
Změny v životě obyvatel 
po 2. sv. válce 
- rozvoj měst: centra, obytné 
čtvrti, periferie 
- rozvoj městské dopravy 
- nové vybavení domácností 
- změny v trávení volného 
času- sporty, zábava 
- negativní stránky 
městského života 
 
Evropská krajina 
- specializace zemědělské 
výroby 
- ohrožení půdy a spodních 
vod 
- ochránci přírody- „zelení“ 
- národní parky, chráněné 
krajinné oblasti 
  

PS str. 25 
 
 
Dobrovolně: PS 
str. 24 
 
 
 
 
 
 
 
PS str. 27 
 
Dobrovolně: PS 
str. 26 

Doplň termíny k 
definicím! (Podle 
učebnice) 
1. přistěhování do 
země  
2. připravenost 
člověka k 
činnostem, které 
vyžadují odbornou 
přípravu 
3. prostor, kde na 
kraji měst žijí 
nejchudší 
4. člověk, který se 
zabývá vzhledem 
výrobku 
5. přenesení části 
těla z jednoho 
jedince na druhého 
6. mnohamilionové 
město, souvislá  
koncentrace osídlení 
 
 

Řešení pošli 
mailem do 
16. 4. 2020 
 
Bavila tě 2. 
svět. válka? 
Zkus kvíz ZDE 
 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Královéhradecký 
kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 58 - 59 z učebnice.  
Odpověz na otázky na straně 

59 do sešitu a pošli 
je na můj email.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Odpověz na otázky 
(Královéhradecký 
kraj) zde 
 
Video na 
Královéhradecký 
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 19.4. 
 
kontrola sešitů 
TEST 

Ch 
 
 
 

Opakování - 
základní 
uhlovodíky - 
uč. str.47 
 

 DÚ: 
Vypracuj do 
sešitu odpovědi 
na otázky  1 - 11 
(pracuj se 
sešitem a uč. str. 
30 - 46) 

připomeň si areny  
v tomto videu 

vyfoť úkol 
a pošli ho na 
mail vyučující 
do 19.4. 
 
učivo bude 
součástí testu 
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https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=138
https://drive.google.com/open?id=1aU2qBQIocJxDqW_ocFlIzlskzYgiuxdv
https://www.youtube.com/watch?v=UAxH97EDflU&t=170s
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://www.youtube.com/watch?v=BrQD3FV1DWw
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Deriváty 
uhlovodíků - 
úvod -  
str. 48 - 49 - číst 
 
 
 

opiš si  do školního sešitu 
tento zápis 

DÚ:  
uč. str. 49 - do 
šk. sešitu pod 
zápis překresli a 
vypracuj zelenou 
tabulku 
 

podívej se na video 
o názvosloví a 
skupinách derivátů 
uhlovodíků 

vyfoť zápis a 
úkol 
a pošli je na 
mail vyučující 
do 19.4. 
 
učivo bude 
součástí testu 

 
● 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  
 
 
 
 
 

Wiederholung 
3. lekce 
Essen und 
Trinken 

Vyplň pracovní list, který ti 
přijde na tvůj školní email, a 
pošli vyučující.  

 Pracovní list si 
můžeš vytisknout a 
vyplnit nebo přepsat 
na papír nebo do 
sešitu. 

Pošli emailem 
vyučující 

Inf Sudý týden    VOLNO 
 

Fy Kosmonautika-
historie 

Práce s učebnicí 
Práce s informací na 
internetu 
Shlédnout libovolné video ke 
kosmonautice a zapsat jeho 
název 

 Učebnice 
str.167-170 
Internet ISS 
Libovolné video ke 
kosmonautice na 
Youtube 

Stačí poslat 
ofocené s 
úkoly 
předchozího či 
následného 
týdne 
 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(Pet + 
Fik)  

Cvičení v 
karanténě 

Rozvrhni si svůj týden tak, 
aby jsi zatížil(a) postupně 
jednotlivé partie.  

 Video zde (protažení 
a posilování všech 
partií). 

 

Vko 
 
 
 

Národní 
hospodářství 

Nová prezentace na téma 
národní hospodářství ZDE 

 Poznámky a 
dobrovolný úkol 
součástí prezentace 

Můžete posílat 
poznámky na 
mail 
hrivnac@zstg
m-ck.cz (za 
jedničku) 
 
Výzva celý 
duben  - 
AKTUALITA: 
získání dobré 
známky 
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https://drive.google.com/open?id=1Ay1wHbLYAZ7k28N3eu3LKhi3d3KBYkw-
https://www.youtube.com/watch?v=Vn-YlapryCg
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
https://drive.google.com/file/d/1bVviiWIi-oMCsdHvh487odzoaOSYk2Db/view?usp=sharing
https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit#vse
https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit#vse
https://ladylab.cz/cs/info/10-chci-zacit-cvicit#vse
https://drive.google.com/open?id=1feEqH8f4mT0bp1VJf9XY9vT4iNGatjB2
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
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Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli skladateli 
nebo interpretovi. 

  Svou práci 
můžeš ofotit a 
poslat 
emailem 
vyučující 

Prč 
(chlap
ci) 

Brousítko 
(výrobek ze 
dřeva) 

  Žáci vytvoří výrobek 
ze dřeva podle 
vzorového obrázku 
zde. 

Poslat fotku 
výrobku 
emailem 
vyučujícímu 
do 28. 4. 
2020 

Prč  
(dívky) 

Bylinky v kuchyni   Najdi nebo vymysli 
recept s využitím 
bylinek (jídla, 
nápoje..) 

Recept zašli 
na mail 
vyučující do 
28.4. 

Mv 
 

SUDÝ TÝDEN Velikonoční prázdniny   VOLNO 

Vv Domácí tvoření Zkus si pohrát s písmem a 
napsat SVÉ KŘESTNÍ JMÉNO, 
co nejoriginálnějším písmem 

 Inspiraci můžete 
najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 

Své výtvory 
zdokumentujt
e a pošlete - 
dám je do 
aktualit na 
web školy 
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https://drive.google.com/open?id=1QTIzAA9k-sQdorHEQ-w3lYhQ9KUP-hn2
https://cz.pinterest.com/pin/186899453273616964/
https://cz.pinterest.com/pin/718957528003195917/
https://cz.pinterest.com/pin/768145280172028334/
https://cz.pinterest.com/pin/158329743120413743/

