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

11. 5. - 15. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Procvičování
:vsuvka, 
samostatný 
větný člen, 
neúplná věta 
 
-pořádek 
slov v české 
větě 
 
-procvičování 
pravopisu 
 

Výsledky z minulého týdne 
a úkoly na tento týden 
najdeš ZDE. 
 
cv. 4/ s. 87 Uč. 
cv. 2/ s. 89 Uč. 
 
cv. 4 a 6 /s. 90 Uč. 
 
 
 
 
 

cv. 2/s. 49 PS 
cv. 4 / s. 50 PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trénuj k 
přijímačkám - 
učebnice k 
přijímacím 
zkouškám z čj, nebo 
na těchto webových 
stránkách: 
https://prijimacky.c
ermat.cz/menu/test
ova-zadani-k-procvi
covani 

Vybraná cv. 
mailem 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1zVK_0CNeUDc9D_c558fsvuab5w-Tsy7m3XnJsf_pqH0/edit?usp=sharing
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
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Sloh 
 
 
Lit 
 
 

Diskuse 
 
 
Čti nebo 
poslouchej 
jako 
audioknihu 
cokoliv a 
dávej na 
Padlet 

Uč. s. 136-137 - přečti si Přepiš si tabulku 
ze s. 137 do šk. 
sešitu 

 
https://www.statnip
rijimacky.cz/cestina 

-Schválení na 
Padletu 
-Doporuč 
spolužákům 
něco, co jsi 
četl nebo 
slyšel jako 
audioknihu a 
napiš na 
Padlet 

Ma 
(TEP) 
 
 
 
 

Učebnice č.2 11. - 15.5. 
Nadpis: 
Opakování 
 
1.zkontrolovat vypracování 
všech Týdenních plánů a 
doplnit co chybí 
 
2.vypočítej z učebnice č.2 
   str.51/6 
        52/9A 
        52/12A 
        54/17 
        54/19 
        29/8 
        30/9 

 Lenoši by se měli 
probrat z nečinnosti 
 
Příklady vždy 
označit stranou a 
číslem. 
Obrázky tužkou a 
podle pravítka,text 
modře. 
 
Při výpočtech 
možno použít 
kalkulačku. 
 
Pokud něčemu 
nerozumíš, napiš mi 
mail, rád pomůžu. 

Příklady z 
učebnice 
budou 
součástí testu 
po návratu do 
školy 
 
 
Konkrétní 
úkol bude 
zadán 
emailem! 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
 
Buying a 
ticket 
- uč. str. 60 

 
 
 
 
- UČ. str. 60/2 (spojit s 
obrázky) 
- UČ. str. 60/3 - přečíst 
- UČ. str. 61/5a 

- kontrola cvičení 
dle klíče 
- naučit slovíčka 
5C 
 
 
- PS 48/1, 48/2, 
48/3 

 
 
 
 
- podívat se na 
video zde a zde 

- 
videokonzulta
ce v pátek 
15.5. v 9.00 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

50. léta v 
ČSR 

uč. str. 130 - 
133 

 

Nadpis: 50. léta v ČSR  
vedoucí role KSČ - stranický 
aparát 
-volby- jednotná kandidátka 
-prezidenti -1949-1953 - K. 
Gottwald, 
A. Zápotocký 
A. Novotný 
-totalita - KSČ mimo 
kontrolu 
-lidé- vědomí bezmoci 
-politické procesy:  

PS str. 36 - 39 
 
 
Udělej si online 
cvičení v 
interaktivním PS 
ZDE 
 
 
 
 
 
 

Podívej se na film 
o Miladě 
Horákové ZDE 
a odpovědi na 
otázky z filmu 
pošli na mail 
 
Otázky k filmu: 
1. V jakém roce byla 
usmrcena?  
2. Jakým způsobem 
byla usmrcena?  

Odpovědi na 
otázky z 
filmu pošli 
na 
brozova@zst
gm-ck.cz  do 
14. 5. 2020 
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https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://www.statniprijimacky.cz/cestina
https://drive.google.com/open?id=1XmthoJ09YmbuQr2E2kqbZcMh7xnszmTtayZtlQ6j6t4
https://www.youtube.com/watch?v=FY9eQfdc9Gk
https://www.youtube.com/watch?v=174xw-zE7Zc
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9_PS/Dejepis9_PS.mc&maintitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=293
http://old.stream.cz/slavnedny/593808-27-cerven-den-kdy-byla-popravena-milada-horakova
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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proti církvi, 
proti vojákům západních 
jednotek (H.Píka) 
proti členům 
nekomunistických stran (M. 
Horáková) 
likvidace soukromého 
sektoru 
znárodněny podniky nad 50 
zaměstnanců, 
řízená ekonomika, plánovací 
úřad, socialistické soutěže, 
údernické hnutí 
1949- zákon o JZD= násilné 
združstevňování, 
hromadná kolektivizace  

 
 

3. Jak se jmenovala 
za svobodna?  
4. Co vystudovala?  
5. V jaké pol. straně 
byla?  
6. Kolik 
představitelů 
nekomunistických 
stran bylo souzeno?  
7. Kolik bylo trestů 
smrti?  
8. Kde byl manžel 
M. Horákové 
 
Pust si kapitolu v 
interaktivní učebnici 
ZDE a ZDE 

Kontrola 
sešitu a PS po 
příchodu do 
školy 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Jihomoravský 
kraj 
 
 
Olomoucký 
kraj 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 70 - 71 z učebnice.  

 
 

Samostatný zápis do sešitu 
strana 72 - 73 z učebnice.  

 

 
 
 
 
Vypracuj stranu 
56.  

Odpověz na otázky ( 
Jihomoravský kraj) 
zde. 
 
Video na 
Olomoucký kraj zde. 
 

Vypracovaný 
úkol pošli 
na můj 
email.  

Př Vnější 
geologické 
děje. 
Činnost 
větru a 
organismů - 
uč. str. 74 - 
75 

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

DÚ: uč. str. 75 / 
      cv. 1+2 

video o vlivu 
erozních činitelů na 
horniny ZDE 
 
video o písečných 
dunách ZDE 

vyfoť zápis a 
DÚ a zašli je 
na mail 
vyučující  
do 17.5. 

Ch 
 

Kyslíkaté 
deriváty 
uhlovodíků. 
Karboxylové 
kyseliny. - uč. 
str. 62 - 64 
 

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

DÚ: na konci 
prezentace 

video o vlastnostech 
karboxylových 
kyselin ZDE 
 
video o reaktivitě 
karboxylových 
kyselin s Mg zde 

vyfoť zápis a 
DÚ a zašli je 
na mail 
vyučující  
do 17.5. 

● 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  
 
 

5. lekce - 
Körperteile 
(části těla) 
UČ str. 43 

Projekt Der Körper (tělo) - 
do seš. nebo na papír 
nakresli a popiš lidské tělo 

PS str. 46/cv. 2 - 
popiš se členy 

Slovní zásoba UČ 
str. 43, PS str. 53 + 
slovník 

Projekt ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 
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https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=43
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis9/Dejepis9.mc&pageord=44
https://drive.google.com/open?id=1-dLh4TQeohRr1iIlx0IZpRKssvkbrR0I
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240008
https://drive.google.com/open?id=1uN6Om9CNnUNJNKfeMcV4HzDUjs97-6Cb
https://www.youtube.com/watch?v=HGaLPwVpUlc
https://www.youtube.com/watch?v=jsRH442yzDU
https://drive.google.com/open?id=12kWUMSdcLVpBAUlxd3ryTNRYNP_A4ome
https://www.youtube.com/watch?v=UnxUbprPih8
https://www.youtube.com/watch?v=J8pN1zXZYws
https://www.youtube.com/watch?v=Shcsugopdys
https://ucebnice.online/?fbclid=IwAR164Yg97p_GuZddoNitFlfGBM3BaPxkReyek-3BCY56Srul9TitQUKD_Dw
https://ptable.com/
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Inf SUDÝ TÝDEN   VOLNO  

Fy Síla,skládání 
sil,účinky sil 

S učebnicí vypracuj otázky 
na str.177-178 
Účinky sil-ke každému uveď 
5.příkladů 
str.182 Vypiš do sešitu 3 
Newtonovy pohybové 
zákony a o jednom napiš 
vysvětlení na mail, jak 
mu rozumíš 

 Odkaz na otázky 
Učebnice 
str.177-178,str.182 

Stačí na mail 
napsat o 
jednom ze 
zákonů pana 
Newtona 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

  
Tv (Pet 
+ Fik)  

Základy 
basketbalu 

Podívej se na video o 
základech basketbalu a s 
pomocí basketbalového 
míče a koše zkus dribling a 
střelbu.  
Pro pokročilejší (a komu to 
půjde) streetball (2 proti 2 
na jeden koš). 

 Video ke shlédnutí 
zde 
zde 
(základy basketbalu, 
ukázka streetballu). 

 

Vko 
 

Daně Dnes nás čeká poslední 
vhled do problematiky 
národního hospodářství. 
Tématem jsou daně. 
Prezentace obsahuje i 
krátký zápis do sešitu. 
Pro zájemce pracovní list k 
národnímu hospodářství. 

 Prezentace zde 
 
Pracovní list zde  

Své výpisky z 
dnešní nebo 
jiných hodin 
nebo pracovní 
list určitě 
posílejte na 
mail: 
hrivnac@zstg
m-ck.cz  

Hv 
 
 
 

 Stále můžeš vypracovat 
referát o jakémkoli 
skladateli nebo interpretovi. 

  Svou práci 
můžeš ofotit a 
poslat 
emailem 
vyučující 

Prč 
(chlapci
) 

Stolička 
(výrobek ze 
dřeva) 

  Žáci vytvoří výrobek 
ze dřeva podle 
vzorového obrázku 
zde. 

Poslat fotku 
výrobku 
emailem 
vyučujícímu 
do 26. 5. 
2020 

Prč  
(dívky) 

Oblíbený 
pokrm 

  Napiš (nafoť) recept 
na tvůj oblíbený 
pokrm 
 

zašli na mail 
vyučující do 
26. 5. 

Mv 
 

Média a 
reklama 

Úvod do problematiky  Materiály a úkoly 
jsou k dispozici 
ZDE. 

 

 
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 

 

https://drive.google.com/file/d/1jC5ieheqT8rKdBoAvhGdTgLRhH0BOXY6/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=FLovYLJTGjk&list=PL_DfqLyfkO52GbpVK59NkbV3mJ0zhg7VP
https://www.youtube.com/watch?v=5WDYBToxWkk
https://drive.google.com/open?id=1zgQE96Axp28eb5Qxu9uJONadMRemc3bh
https://drive.google.com/open?id=1n2XdnGo66XWW47NdhDilkL9ILcCmquBf
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1em86s_OJzDLnhTDuahq5zbGx3QR1nT-v
https://drive.google.com/file/d/1d_o0GdGLOsq_fhd-AgnKcu1Yg5PZymNe/view?usp=sharing
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Vv Domácí tvoření Co si takhle vyrobit 

náramek? 
Z provázků, z kůže, ze 
starého zipu, z tkaniček do 
bot, z korálků nebo z 
papíru. Překvapte sami 
sebe i mě... 

 
 

Inspiraci můžete 
najít: 
LINK_1 
LINK_2 
LINK_3 
LINK_4 
LINK_5 

Foto mi 
můžete poslat 
mailem 
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https://cz.pinterest.com/pin/Abjp2uUWPtkpk-8n_U4gWYOBWo88xVW6I2RWR6tJDNXqbZ1hg9w2-Ng/
https://cz.pinterest.com/pin/789044797198297286/
https://cz.pinterest.com/pin/39688040453760035/
https://cz.pinterest.com/pin/577164508482003740/
https://cz.pinterest.com/pin/704672672935833057/

