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

20. 4. – 24. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Opakování 
druhů vět 
vedlejších 
 
 
 
- Významové 
poměry mezi 
souřadně 
spojenými 
větnými členy 
a větami 
vedlejšími 

- pro ty, kteří budou 
dělat přijímačky z 
čj -ústně si zkus 
testové otázky 
cv.5, 7, 9 /s. 
78-79 Uč. 
 

- opiš si a připomeň 
si poměry mezi VČ 
a VV - Uč. 
tabulka s. 
79/80 

PRAVOPIS - 
procvičování - psaní 
velkých písmen 
-PS s. 55/cv. 1,2 
 
- dále můžeš 
procvičovat na 
www.skolasnadhled
em.cz, kód opiš 
vpravo dole z PS 
s.55 
 

Výsledky z minulého 
týdne najdeš ZDE 
 
procvičuj veškeré 
gramatické jevy na  
www.ucirna.cz 
 
Pro ty, kteří budou 
dělat přijímačky z čj, 
zkoušej si testy, viz: 
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 
 

Kontrola 
zápisků, 
vybraná cv. 
mailem, 
prosím posílej 
jen to, kde je 
pozn. vyfoť a 
pošli mailem. 
Šikovní 
dostanou 1 
nebo plus za 
snahu! 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1rd8diAvapF8o-jMNN2HknTmpSFKy1jcMY5G4qOO_SPY/edit?usp=sharing
http://www.ucirna.cz/
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
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Sloh 
 
 
 
Lit 
 
 

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

- Uč. s. 80-81/cv. 
2- vyfoť a pošli na 
mail 

- Uč. cv. 4,5/s. 
81-82 

 
Přečti si v uč. s.145-146 
dopisy a napiš dopis 
kamarádovi, se kterým 
se nyní nemůžeš vidět - 
vyfoť a pošli - těším se, 
šikovní dostanou 1:-) 
 

Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, ráda pomůžu. 
 
 

 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

1.Objem 
jehlanu 
uč.2 str.12-15 
 
 
 
 
 
 
2.Úlohy na 
závěr 
 
 
 
 
 
3.Opakování 

20. - 24.4. 
Nadpis 
Objem jehlanu 
-přečíst uč.2 str.12-15 
-opsat celý rámeček str.13 
Objem jehlanu 
-písemně 
str.14/1,2,3,4,5,6 
 
Nadpis 
Úlohy na závěr 
-písemně str.15/1,2,3,4,5 
 
 
 
 
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 
 

 
- zopakovat trpný rod 
(prezentace z minulého 
týdne) 
 

- opravit cvičení dle 
klíče 
 
 
 
 
- PS 45/4 - předělat 
věty do trpného 
rodu - pozor na 
časy! 
 
 
 
 

 
- zkuste si i pracovní 
list 
- případně si můžete 
zkusit cvičení online 
zde a zde 

- 
videokonzulta
ce opět v 
pátek 
24.4.2020 v 
9.00 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
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http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/M-9H/Telesa-02.pdf
https://drive.google.com/open?id=1VdQQdR2AyMb_iksCEKjWxDozBr4mi4CtBTRXbolvqQE
https://drive.google.com/open?id=1z_UfjjwFunsdXjpIpohcD_jfKZn1qewp
https://drive.google.com/open?id=1z_UfjjwFunsdXjpIpohcD_jfKZn1qewp
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080901-cviceni-trpny-rod-tvoreni-trpneho-rodu
https://www.helpforenglish.cz/article/2017091801-cviceni-did-you-know-the-passive
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Dě 
 
 
 
 

Umění na konci 
tisíciletí 

uč. str. 116 - 
121 

 

Nadpis: Umění na konci 
tisíciletí 
opiš výtvarné skupiny z 
učebnice str. 116 nahoře  
 
Opiš pojmy do sešitu a 
doplň k nim vysvětlení: 
Pop Art, happening, 
průmyslový design, 
abstraktní expresionismus  

PS str. 29 
 
 
Dobrovolně: PS str. 
28 
 
 
 
 
 

Doplň názvy 
uměleckých směrů 
2. poloviny 20. 
století do testu, 
který ti přijde 20. 4. 
 
 
Prezentaci o 
významném umělci 
Pop artu najdeš ZDE 

Řešení testu 
pošli na mail 
brozova@zst
gm-ck.cz  do 
23. 4. 2020 
 
 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Královéhradecký 
kraj 
 
 
Pardubický kraj 

 
 
 
 
Samostatný zápis do 
sešitu strana 60 - 61 
z učebnice.  
 

 
 
 
 
Vypracuj stranu 53.  

Odpověz na otázky 
(Královéhradecký 
kraj) zde 
 
Video na 
Pardubický kraj zde 
 

Vypracovanou 
práci 
pošli na 
email.  

Př Poruchy 
zemské kůry- 
uč. str. 60 - 61- 
číst 

do školního sešitu si opiš 
TENTO zápis  
(piš jen žlutý text, nakresli 
si obrázky dle instrukcí v 
prezentaci) 

DÚ: vyhledej a 
napiš do šk. sešitu 
5 důležitých 
informací o  
1 vrásném a 1 
kerném pohoří v ČR 
nebo ve světě 

podívej se na video 
o vzniku vrásy 
 
ZDE je krátké video 
o alp. vrásnění 
 
ZDE je video o 
vzniku Blanické 
brázdy (zlom) 

vyfoť zápis s 
nákresy a DÚ 
v sešitě a zašli 
na mail 
vyučující do 
26.4. 

Ch 
 
 

Halogenderivá
ty -  
uč. str. 50 - 52 - 
číst 

do školního sešitu si opiš 
tento zápis 
 
PRO POCHOPENÍ LÁTKY! 
zhlédni výukové video ZDE 

DÚ: vypracuj tento 
pracovní list 

podívej se na důkaz 
přítomnosti 
halogenu v 
halogenderivátu 
VIDEO1 
VIDEO2 

vyfoť zápis a 
pracovní list a 
zašli je na 
mail vyučující 
do 26.4. 

 
● 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  
 
 
 

3. lekce - Im 
Supermarkt, 
Im Geschäft 

UČ str. 33/cv. 14 - doplň 
tužkou 

PS str. 34-35 - zkus 
si udělat test 3 
(kromě 1.cv. = 
poslech) 

 Jestli test 3 
zvládneš, ofoť 
ho a pošli 
emailem 
vyučující 

Inf Internet Internetové bankovnictví  Materiály a zadání 
jsou k dispozici 
ZDE. 
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https://slideplayer.cz/slide/2029365/
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1d9y693U_T1OMIuHQHbqkVj9I-Z6i3FGg
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240009
https://drive.google.com/open?id=19-CKase1v5NfkD_JtCmKlgVlaesehOHL
https://www.youtube.com/watch?v=1EvXoRg7QKM
https://www.youtube.com/watch?v=5GA7TvM18Qs
https://www.youtube.com/watch?v=ZyxOkNUaoyg
https://drive.google.com/open?id=1cqzUOYMC4CFOF4MDP_JmdqCNmlxX-fkN
https://www.youtube.com/watch?v=19MS_5PdSRc
https://drive.google.com/open?id=1aDRp7jojyE7sLS1y9CgFz_DT20gXCNtM
https://www.youtube.com/watch?v=yWofHhxXSow
https://www.youtube.com/watch?v=fiR4q3A_V5k
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
https://drive.google.com/file/d/1fFIKNQLan0qkPBk3GkpTEvdZXIaN6Q7p/view?usp=sharing
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Fy Meziplanetární 

sondy 
Orbitální 
stanice 

Meziplanetární 
sondy-červeně označené 
pojmy s celým řádkem 
přepiš do sešitu 
Na internetu vyhledat 
pojmy orbitální stanice 
Skylab/USA/,Mir/Sovětsk
ý svaz=Rusko/ a o každé 
stanici zapiš 5 zajímavostí 

 Odkaz na 
Meziplanetární 
sondy 
Internet 
Youtube 2 videa 
Skylab Space 
Station 
Mezinárodní 
vesmírná stanice 

Stačí pro 
kontrolu 
poslat jen 
názor na 
Mezinárodní 
vesmírnou 
stanici a 
poslání zápisu 
nechám na 
tvém 
rozhodnutí 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
(Pet + 
Fik)  

Cvičení v 
karanténě 

Cyklistika - využij své kolo 
a zvol si  si trasu v 
přírodě, kterou zvládneš. 
Pokud cyklista vyjede sám 
a vyvaruje se konfrontace 
s okolím, nemusí mít 
roušku nasazenou, ale 
postačí, když ji bude mít u 
sebe. 

 Video na protažení 
spojené s cyklistikou 
zde. 

 

Vko 
 
 
 

Národní 
hospodářství 

Pokračuj v prezentaci z 
minulého týdne 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 

Hv 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo 
interpretovi. 

  Svou práci 
můžeš ofotit a 
poslat 
emailem 
vyučující 
 

Prč  
(dívky) 

LICHÝ TÝDEN    VOLNO 

Mv 
 
 
 
 

LICHÝ TÝDEN    VOLNO 
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https://drive.google.com/file/d/1QmpNXKVgTDJXnD6zQrcpb7r5nkB1SQQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmpNXKVgTDJXnD6zQrcpb7r5nkB1SQQi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=riKKUKV25ZA
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


 

 

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

 
 

 
Vv Domácí 

tvoření 
A je tu opět rolička 
toaletního papíru :-) Zkus 
vytvarovat “ksichtík” a 
nabarvit. 

 Inspiraci můžete 
najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 
LINK_5 

Své výtvory 
zdokumentujt
e a pošlete - 
dám je do 
aktualit na 
web školy 
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https://cz.pinterest.com/pin/577164508483345173/
https://cz.pinterest.com/pin/458452437063579702/
https://cz.pinterest.com/pin/313000242835740122/
https://www.youtube.com/watch?v=UTI4bVE4JC0
https://www.youtube.com/watch?v=H2KjFrVlgvw

