
 

 

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

 
 

 
 
 

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

4. 5. – 7. 5. 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 
 
 
 

Přímá řeč 
Učebnice str. 
85 
 
 
Samostatný 
větný člen 
Učebnice str. 
86 - 88 

Dokonči si kapitolu o přímé a 
nepřímé řeči v PS 
  
 
 
Nadpis: Samostatný větný 
člen 
Oslovení 
Vsuvka 
Věta neúplná 

PS str. 48, 
cv. 1, 2, 3 
 
 
PS str. 49 
cv. 1, 2, 3 
 
 

Zkoušej si testy na 
přijímací zkoušky 
ZDE   
 
Procvičuj si pravopis 
v online testu ZDE  
 
Cvičení 2, 3 v 
učebnici na str. 87 a 
cv. 5, 6 na str. 88 si 
udělej ústně 

Řešení z PS 
str.48 cv. 1 pošli 
na mail 
brozova@zstgm-
ck.cz  do 7. 5. 
 
 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://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.ocestine.cz/testy/pravopisna-smeska/doplnovani-slov-i/nabidkovy-text-realitni-kancelare-318/
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Z uč. str. 86, 87 vypiš k 
termínům příklady 
Do sešitu vypracuj z uč. str. 
87, cv. 4  

Sloh 
Proslov 
Učebnice str. 
135 - 136 

Do sešitu: 
Proslov  
Opiš návrh osnovy z uč. str. 
136 
Ze str. 136, cv. 1 si vyber 1 
téma projevu, ten napiš (A5) a 
pošli mailem 

PS str. 70 
Pročti si 
proslov V. 
Havla 

 Ze str. 136, cv. 1 
si vyber 1 téma 
projevu, ten 
napiš (A5) a 
pošli mailem na 
brozova@zstgm-
ck.cz do 7. 5. 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 2. 
díl 
str. 50 - 54 

4. 5. 
Nadpis: Souhrnná cvičení 
● str. 50/ 1, 2A, 3 
● str. 51/ 6 
5. 5. 
● str. 52/ 9A, 11, 12A, 13 
6. 5. 
● str. 53/ 14, 15 
● str. 54/ 17A, 18, 20 

 

  VIDEOVÝUKA bude v 
pondělí, úterý a 
středu od 11:00 do 
11:45,  
Ve středu opakovací 
testík QUIZIZZ 
(procenta) 
Trénujte na PZ: 
Link1 
Link2 
Link3 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
ve čtvrtek 7.5. 
práci v sešitě a 
pošle mi ji do 
mailu 
juzkova@zstgm-ck
.cz 

Aj  Unusual 
hotels 
UČ str. 58 

Přečti si v UČ str. 58 články o hotelech. 
 
Do sešitu vypracuj cvičení: 
- článek č. 3 přelož do češtiny 
- UČ str. 59/ cv. 2 (překresli si tabulku a doplň do ní požadované 
informace) 
- UČ str. 59/ cv. 3 (ke každé větě přiřaď správné číslo hotelu)  

Vypracované úlohy 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-c
k.cz do 10.5.  

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

ČSR 
1945- 1948 

uč. str. 124 - 
125 

 

Nadpis: ČSR     1945- 1948 
Nová vláda - prezident - E. 
Beneš      1945 - Košický vládní 
program -  - rovnoprávné 
postavení obou       národů 
-potrestání Němců, zrádců, 
kolaborantů 
-konfiskace jejich majetku 
Podkarpatská Rus připojena k 
SSSR 
Hospodářské proměny: 
znárodnění bank,pojišťovny, 
doly, podniky nad 500 
zaměstnanců 
pozemková reforma 
Do sešitu si přepiš Průběh 
událostí února 1948 z uč. 
str. 124 

PS str. 33 
 
 
Dobrovolně: 
PS str. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokument o převzetí 
moci komunisty ZDE  
  
Nebaví tě číst? 
Přehraj si tuto 
kapitolu v 
interaktivní učebnici  
ZDE 
ZDE 
 
Zkus si své znalosti v 
testu  
ZDE 
ZDE 
ZDE řešení tohoto 
cvičení pošli na 
mail 

Řešení 
posledního 
interaktivního 
testu pošli na 
mail 
brozova@zstgm-
ck.cz  do 7. 5. 
2020 a máš 
malou 1 
 
 
Kontrola zápisků a 
PS po příchodu do 
školy 
Kapitola bude 
součástí testu 
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mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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
http://old.stream.cz/slavnedny/795283-25-unor-den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu
http://old.stream.cz/slavnedny/795283-25-unor-den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=41
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=42
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=293
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=198
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=316
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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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 Vnější 
geologické 
děje. 
Činnost 
vody. 

do sešitu si opiš zápis z TÉTO 
prezentace (piš jen žlutý text) 

vypracuj 
tento 
pracovní list 

video o činnosti vody 
zde 
 
video o vzniku 
skalních měst ZDE 
 
video o krasových 
oblastech v ČR  ZDE 

vyfoť zápis a PL 
a pošli je na mail 
vyučující do 10.5. 

Ch Kyslíkaté 
deriváty. 
Karbonylov
é 
sloučeniny - 
uč. str. 59 - 
61 

do školního sešitu si opiš 
TENTO zápis z prezentace 
 
 
! výukové video zde 

DÚ: na 
konci 
prezentace 

1) video o vzniku 
acetaldehydu z 
etanolu  zde 
 
2) video o 
důkazových 
zkouškách na 
karbonylové 
sloučeniny zde 

vyfoť zápis a DÚ a 
pošli je na mail 
vyučující do 10.5. 

● 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 - 
sloveso 
können=mo
ci, umět 
Projekt Was 
muss ich / 
kann ich 
nicht in der 
Schule 
machen 

UČ str. 38 - opiš si do šk. 
sešitu rámeček - časování 
slovesa können 
zopakuj si časování slovesa 
müssen (uč. str. 28) 

Do sešitů 
nebo na 
papír vytvoř 
projekt: 
Was muss 
ich (co 
musím) in 
der Schule 
machen/ 
Was kann 
ich nicht (co 
nemůžu) in 
der Schule 
machen 
(3+3=6 
vět) 

 Projekt ofoť a 
pošli mailem 
vyučující 

Inf LICHÝ 
TÝDEN 
 

  VOLNO  

 
Základní škola T. G. Masaryka  
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https://drive.google.com/open?id=1ChMj8L_gMBn8Tgi1dqqJPDHXYjGooWJ4
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240013
https://drive.google.com/open?id=1PZekbBw9LpDKgoJpRCNsTDJHSJjaftgm
https://drive.google.com/open?id=1qzIiG2jpLUj_mGXETINCNQ4uZfFHGStW
https://www.youtube.com/watch?v=fb-F6KMWGZs&list=PLhwPFIZnepdahH9rfhfeZ6NschWcYk-FF&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qax7DypbQAY&list=PLhwPFIZnepdahH9rfhfeZ6NschWcYk-FF&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=6W99d3YBl4M
https://drive.google.com/open?id=1BzpnS_Gvp_tL3Z8LKvBXzAS1aNg8eMoS
https://www.youtube.com/watch?v=Iulko9-MOH4
https://www.youtube.com/watch?v=LA6jFS27uCg
https://www.youtube.com/watch?v=1v960wO8VUU
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
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Fy Měření 

fyzikálních 
veličin 
Pohyb 

Práce s učebnicí- str.50 
vyhledej odpovědi na otázky a 
zapiš do sešitu 
Procvič si znalosti značek 
jednotek či veličin 
Vyber si z nabídky  
Pracovní list-5 příkladů na 
výpočet  dráhy,času,rychlosti  

 Odkaz na práce s 
učebnicí str.50 
Procvičení značek 
jednotek či veličin 
Odkaz na pracovní 
list - 5 příkladů si 
vyber podle sebe 

Stačí poslat na 
můj mail 5 
příkladů z 
pracovního listu 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv (Pet 
+ Fik)  
 
 
 

Základy 
tenisu 

Podívej se na video o 
základech tenisu a s pomocí 
tenisové rakety a blízké zdi si 
zkus základní údery.  
Pro pokročilejší (a komu to 
půjde) ve dvojici základní 
údery v rámci hry přes síť.  

 Video ke shlédnutí 
zde 
zde 
zde 
 (základy tenisu). 

 

Vko 
 
 
 

Státní 
rozpočet 

Projděte si prezentaci na téma 
státního rozpočtu a udělejte si 
zápis a udělejte úkol 

 Prezentace ZDE Poznámky a úkol 
odevzdejte na 
hrivnac@zstgm-ck.
cz (zejména ti, 
kteří nemají ani 
jednu známku) 

Vv 
 
 
 

Domácí 
tvoření 

Co si takhle tento týden 
vytvořit záložku z papíru do 
knížky? 

 Inspiraci můžete 
najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 

Své výtvory 
zdokumentujte a 
pošlete - dám je 
do aktualit na web 
školy 
juzkova@zstgm-ck
.cz 

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat referát 
o jakémkoli skladateli nebo 
interpretovi. 

  Svou práci můžeš 
ofotit a poslat 
emailem vyučující 

Prč (dílny 
- chlapci) 

 

Lichý týden.    Volno.   

Prč 
(dívky) 

Lichý týden   Volno 
 

 

Mv Média a 
reklama 

Co je reklama  Materiály a zadání 
jsou k dispozici ZDE. 
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https://drive.google.com/file/d/1pIvNvDGmzsCVSRq2quV5UxkPaEzPwGS-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPaaISJnuSrcccf-PLseDOiyupWOthDR/view?usp=sharing
https://www.jaksetodela.cz/video/4555/zaklady-tenisu-tenis-1-dil
https://www.jaksetodela.cz/video/4556/tenis-vyber-tenisoveho-micku-drzeni-tenisove-rakety-2-dil
https://www.jaksetodela.cz/video/4557/tenis-drzeni-tenisove-rakety-tenisovy-postoj-forhend-backhand-3-dil
https://drive.google.com/open?id=1SPWbiFmZ3MOmDMaHmwE5AqBlz94XhiVO
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://cz.pinterest.com/pin/859343172621577475/
https://cz.pinterest.com/pin/136374694950850636/
https://cz.pinterest.com/pin/154740937171180946/
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1NFSFYVhh_6jPonswZdD1BxTU7XVEz7JC/view?usp=sharing

