
 

 

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

 
 

 
 
 

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

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 
 
 
 

Grafy 
souvětí 
Učebnice str. 
85 
 
Přímá řeč 
Učebnice str. 
85, 86 

Do sešitu:  
Souvětí podle grafu 
učebnice str. 85, cv. 1, 2 
(zvolte pouze 1 téma)  
 
Přímá řeč 
str. 86, cv. 2, 3  
cv. 3 poslat mailem 
 
opakování pravopisu učebnice 
str. 92, 93 cv. 6 

PS str. 46, 
47 cv. 2 
oprav 
chybná 
souvětí 
přímo do PS 
 
 
 

Zkoušej si přijímací 
testy ZDE  
 
Test na procvičování 
pravopisu ZDE 
 
V online testu ZDE si 
vyzkoušej psaní čárek 
v souvětí  

Řešení z uč. 
str.86 cv. 3 pošli 
na mail 
brozova@zstgm-
ck.cz  do 30. 4. a 
získáš malou 1 
 
  
Kontrola sešitu po 
příchodu do školy 

 
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 

 

http://www.google.cz/
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.ocestine.cz/testy/pravopisna-smeska/hledani-chyb-ii/procvicovani-pravopisu-24/
https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-souradne-2-uroven/312
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Sloh 
Úvaha 
Učebnice str. 
132 

Do sešitu: 
Úvaha - pokračuj v 
přípravě své slohové práce 

 Nevíš, jak psát 
slohovou práci? 
Inspirace ZDE 

Podle své 
předlohy budeš 
psát kontrolní 
slohovou práci  

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 
str. 44 - 49 

27. 4. 
Nadpis: Využití 

podobnosti 
Projděte si cv A na str. 44 
● str. 44/ 1  
● str. 45/ 2, 3 
● str.46/ 4A 
28. 4. 
● str. 46/ 5A, 6,  
● str. 47/ B, 8, 10 
29. 4. 
● str. 49/Úlohy na závěr A 
Konzultace k PZ 

   
VIDEOVÝUKA bude v 
pondělí, úterý a 
čtvrtek  od 11:00 do 
11:45, v pátek je 
státní svátek 
Hlídejte si školní 
mail.  
 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

 
Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
ve čtvrtek 30. 4. 
práci v sešitě a 
pošle mi ji do 
mailu 
juzkova@zstgm-ck
.cz 
 
 
 

Aj  Trpný rod v 
různých 
časech 

Nastuduj si a zapiš poznámky 
do sešitu. 
 
 

PS str. 44/2 - 
slovesa dej 
do trpného 
rodu 
(cv. 2a - v 
čase 
přítomném, 
cv. 2b - v 
čase 
minulém) 

Další vysvětlení 
trpného rodu najdeš i 
na tomto videu. 
 
V tomto cvičení sestav 
větu v trpném rodě.  
 
Vypracuj tento 
minitest. 

Zápisky v sešitě a 
vypracované 
cvičení v PS vyfoť 
a pošli na 
korchova@zstgm-c
k.cz do 3.5. 

 
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 a pošli na 
mail 
brozova@zstgm-
ck.cz  do 30. 4. 
2020 a získáš 
malou 1 
 
 
 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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http://www.ucseonline.cz/slohovky/
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
https://drive.google.com/open?id=1ypSSMul6pOBq4qIYhjfy2wKINoTDKErs
https://www.youtube.com/watch?v=0jQGCqc8iRs&t=7s
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/word_order.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerKFxIRJCSavG55vPPiQBQzR-XWEfET_1alkJ2wyuhC7r2kg/viewform?usp=sf_link
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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
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Ze 
 
 
 
 
 

Královéhra
decký kraj 

Pardubický 
kraj 

 
 
 
Samostatný 
zápis do sešitu 
strana 60 a 61 

 

 
 
 
 
Vypracovat 
stranu 53 

Odpověz na otázky z 
Královéhradeckého 
kraje zde. 

 
Video na Pardubický  

kraj zde 
 

Vypracované 
otázky pošli na 
můj email.  

Př Horniny 
přeměně
né - uč. 
str. 62-64 

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

uč. str. 64/ 
cv. 1 a 3 - 
vypracuj do 
sešitu 
odpovědi 

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

vyfoť zápis a 
odpovědi na 
otázky a pošli je 
mail vyučující do 
3.5. 

Ch Kyslíkaté 
deriváty - 
alkoholy, 
fenoly - 
uč.s.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.  

● zde najdeš interaktivní Periodickou soustavu prvků - klikni na libovolný prvek pro informace o 
něm 

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 Internet Aukční servery  Projdi si všechny 
nasdílené tutoriály 
ZDE. 

 

Fy Vlastnosti 
látek a 
jejich 
částicové 
složení 

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

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 
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Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 
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https://drive.google.com/open?id=1IshlpKx7InUBWBmAuwb96VIeABlbgLnm
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240009
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
https://ptable.com/
https://drive.google.com/file/d/185X8Lb3s0y23ziT3oV5S1-dXi46eeppT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RzauKydenPuv6eAeG5A9An4oG2Xrfi7u/view?usp=sharing
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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@zstgm-ck.
cz  
Výzva celý duben 
- AKTUALITA: 
získání dobré 
známky 

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 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je 
do aktualit na web 
školy 

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat referát 
o jakémkoli skladateli nebo 
interpretovi. 

  Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Prč (dílny - 
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 SUDÝ TÝDEN   VOLNO  
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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://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
https://drive.google.com/open?id=1fj_NIJo5Q162oGiO9aft_7vanaUha6Nc

