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

27. 4. – 30. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Složitá 
souvětí 
 
 
 
 
 
Opakování 
pravopisu 
 
 
 
 

Zápis do sešitu, vysvětlení 
k cv.na tento týden a 
výsledky z minulého týdne 
s vysvětlením najdeš ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PS s. 55/ cv. 3,  
PS  s. 39/ cv.5 
 

Procvičování 
čehokoliv - viz na  
www.skolasnadhled
em.cz , kód zadej z 
PS dole vpravo 
nebo procvičuj na  
www.ucirna.cz 
 
Pro ty, kteří budou 
dělat přijímačky z čj, 
zkoušej si testy, viz: 
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 

kontrola 
zápisků  
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1f6LkE8wRIh2-OWKiHykNbrqCgnblYAQssbGyryItBCc/edit?usp=sharing
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.ucirna.cz/
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
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Sloh 
 
 
Lit 
 
 

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

- vše najdeš pod 
vysvětlením úkolů 
z min. týdne - viz 
výše 

Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, ráda pomůžu. 
 
Doporučení: 
AUDIOKNIHY - na 
www.youtube.cz  

 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

Kužel - 
povrch a 
objem 
M 2. díl, str 
16 - 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakování 

27-30.4. 
● Nadpis: 1.Kužel 
● uč. str. 16 - rámeček 

- opsat do sešitu 
● Spustit si video, příklad 

včetně řešení výpočtu 
objemu kužele si 
zapsat do sešitu 
 

● projít si příklady na str. 
17 (nezapisovat) 

● str. 18/6A vypracovat 
● Nadpis: 2.Síť a 

povrch kužele 
● str. 19 - to, co je v 

rámečku 
 

● str.21 - projít cv. D 
rámeček Povrch 
kužele (opsat) 

● Vypočítat příklady z 
učebnice: str.22/2, 
3/A, 4 
 

Ústně zopakovat 
Geometrické symboly 
uč.2 str.90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité umět 
použít 
 

 
 

● VIDEO - objem 
kužele 

 
● Veškeré 

výsledky si 
zkontroluj na 
str.85 

 
 

 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem.  
Obrázky tužkou 
pravítkem, text 
modře. 
 
Pří výpočtech 
možno použít 
kalkulačku 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, rád pomůžu. 

Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 
 

Aj (KRA) 
 
 
 

 
 
 
Unusual 
hotels 
- přečíst 
článek v uč. 
58/1 
 
 

- do sešitu vypracovat 
cvičení v uč. 59/2, 59/3 
 
- short writing - alespoň 
15 vět - Which places 
would you like to stay in? 
Which place would you 
not like to stay in? (V 
jakém místě byste chtěli 
pobývat a kde naopak ne) 

- opravit cvičení z 
minulého týdne dle 
klíče 

 
 
 
 
- pro zájemce video 
o 15 
nejzajímavějších 
hotelech světa 
 
 
 

- 
videokonzulta
ce tentokrát 
budou ve 
čtvrtek 
30.4.2020 v 
11.15 
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http://www.youtube.cz/
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-volume-sa/volume-cones/v/volume-cone-example
https://drive.google.com/open?id=1nNdQ1QXbP7o-9LS5Tjz0s_4oG7Ieg3PssmMlE39W2Rc
https://www.youtube.com/watch?v=zBQ1onWgjLs
https://www.youtube.com/watch?v=zBQ1onWgjLs
https://www.youtube.com/watch?v=zBQ1onWgjLs
https://www.youtube.com/watch?v=zBQ1onWgjLs
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Evropa 
rozdělená 
železnou 
oponou 

 

Učebnice str. 
122 - 123 

 

Nadpis: 
 
Evropa rozdělená 
železnou oponou 
 
1946 - železná opona - 
studená válka 
1947 - Trumanova 
doktrína o zadržování 
komunismu 
1947 - Marshallův plán 
Jugoslávie -J. B. Tito - 
nepodřizuje se SSSR 
 

PS str. 31 
řešení křížovky 
str. 31, cv. 5 
vyfoť a pošli 
mailem 
 
 
 
Dobrovolně: PS str. 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nebaví tě číst? 
Pust si kapitolu v 
interaktivní učebnici 
ZDE 
 
Udělej si cvičení v 
interaktivním PS 
ZDE 
ZDE 
ZDE 
ZDE 
a vše si rovnou 
zkontroluj 

Řešení 
křížovky 
vyfoť, pošli 
na mail 
brozova@zst
gm-ck.cz  do 
30. 4. 2020 
a získáš 
malou 1 
 
 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Pardubický 
kraj 
 
 
 
 
Kraj Vysočina 

Samostatný zápis do 
sešitu strana 62 - 63 
z učebnice.  

 
 

Samostatný zápis do 
sešitu strana 64 - 65 
z učebnice.  

 

 
 
 
 
 
Vypracuj stranu 54.  

Odpověz na otázky ( 
Pardubický kraj) 
zde. 
 
Video na kraj 
Vysočina zde. 
 

Vypracovaný 
úkol pošli 
na můj 
email.  

Př Horniny 
přeměněné 
- uč. str. 62 
- 64 

do školního sešitu si opiš 
TENTO  zápis (piš jen 
žlutý text) 

 video o těžbě a 
zpracování mramoru 
ZDE 
 
video o použití 
břidlice ZDE a zde 
 

vyfoť zápis a 
pošli ho na 
mail vyučující 
do 3.5. 

Ch 
 
 
 

Kyslíkaté 
deriváty - 
alkoholy, 
fenoly - 
uč. str. 54 - 
58 

do školního sešitu si opiš 
TENTO zápis z prezentace 
 
výukové video k tématu 
ZDE ! 

DÚ: na konci 
prezentace 

 
video o vlastnostech 
alkoholů ZDE 

vyfoť zápis a 
DÚ pošli je 
mail vyučující 
do 3.5. 

 
● 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.  
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https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=45
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=241
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=156
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=157
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=267
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1jWHjTC2n_lZiSBqYVF3r-557r7QKCu92
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240013
https://drive.google.com/open?id=1DlD5L--BLkEsTN_5GbHAMOaO66kX_2sE
https://drive.google.com/open?id=1DlD5L--BLkEsTN_5GbHAMOaO66kX_2sE
https://www.youtube.com/watch?v=q4WwgrDlyeE
https://www.youtube.com/watch?v=OaixcaAsUvo
https://drive.google.com/open?id=1Zh3dkqD8U4tsq3pYXBO7NB7QC9ENaZlV
https://www.youtube.com/watch?v=kEoFLMK31Ds
https://www.youtube.com/watch?v=HNJfqgE1RIs
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
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Nj  
 
 
 
 
 

4. lekce 
Mein 
Stundenpla
n=rozvrh 
hodin 
UČ str. 39  

Na papír nebo do sešitů 
přelož svůj skutečný 
rozvrh hodin bez zkratek a 
členů 

 PS str. 41/cv.12 + 
str. 44/cv.5 - 
vypracuj písemně 

Slovní zásoba UČ 
str. 39/cv. 8 + PS 
str. 45 
INF=Informatik, 
MV=Medien 
 

Projekt Mein 
Stundenplan 
ofoť a pošli 
emailem 
vyučující 

Inf Sudý týden    VOLNO 
 

Fy Vlastnosti 
látek a 
jejich 
částicové 
složení 

Zopakuj si vlastnosti látek 
a do sešitu si vyber z 
1.části 5 úkolů, které 
vypracuješ podle svých 
zkušeností 
Ve 2. části zadání si 
otestuj úkoly  

 Odkaz na zopakuj si 
vybrat 5 úkolů ke 
zpracování 
Vypracuj libovolné 
množství úloh v 
testu, minimálně 10 

Na mail stačí 
napsat 
libovolných 
10 odpovědí 
z testu ve 
tvaru 4d,12c... 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

  
Tv (Pet 
+ Fik)  

Cvičení v 
karanténě 

Běhání v terénu - využij 
znalost tvého okolí a zvol 
si trasu v přírodě, kterou 
zvládneš. Pokud dodržíme 
dvoumetrové odstupy, 
nemusíme si zakrývat 
pusu a nos ani na 
venkovních sportovištích.  

 Video na protažení 
spojené s běháním 
zde. 

 

Vko 
 
 
 

Hrubý 
domácí 
produkt, 
inflace 

Najděte informace o třech 
ukazatelích národního 
hospodářství - 
nezaměstnanosti, HDP 
a inflaci. 
Do sešitu napíšete, co 
který ukazatel znamená a 
jaká je hodnota v ČR 
(snažit se najít, co 
nejaktuálnější)  

 Poznámky a 
dobrovolný úkol 
součástí prezentace 

Prvních pět, 
kteří zašlou 
hotový úkol 
dostanou 
jedničku :)  
mail: 
hrivnac@zstg
m-ck.cz  
 
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 
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https://drive.google.com/file/d/1xoBlBk_i9L2xqSrftkLXH3ett4DgX9p0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zy1l7gYLdoo
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 

 
 

 
Prč 
(chlapci) 

Obří tužka 
(výrobek ze 
dřeva) 

  Žáci vytvoří výrobek 
ze dřeva podle 
vzorového obrázku 
zde. 

Poslat fotku 
výrobku 
emailem 
vyučujícímu 
do 12. 5. 
2020 

Prč  
(dívky) 

Národní jídla   najdi recept 
národního jídla z 
jakékoliv země  
(+ foto) 

zašli na mail 
vyučující do 
12.5. 

Mv 
 

Média a 
zábava 

Zábavní žánry  Informace a zadání 
jsou k dispozici 
ZDE. 

 

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://drive.google.com/open?id=1fj_NIJo5Q162oGiO9aft_7vanaUha6Nc
https://drive.google.com/file/d/16qG6qd4Ae94nB2oQoP7iJ8gHvZkHJYzR/view?usp=sharing
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

