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Týdenní plán třídy 7.B 
třídní učitelka Mgr. Lenka Guňková 

18.5. – 22.5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procvičován
í druhů 
vedlejších 
vět 
 
 
 
 
 
Procvičován
í pravopisu 
 

Veškeré výsledky cvičení 
z minulého týdne a 
úkoly na tento týden 
najdeš ZDE. 

 Procvičuj online na 
www.skolasnadhled
em.cz, kód zadej 
vpravo dole v PS 
s. 44 (najdeš zde 
veškeré opakování 
větných členů i 
druhů VV včetně 
kvízů) nebo na 
www.ucirna.cz 
(pravopis) 
 

Vybraná cvičení 
vyfoť a pošli na mail 
 
 
Termín 
videokonzultace 
bude upřesněn - 
sleduj školní mail:-) 
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Sloh 
 
 
 
 
Lit 

Charakterist
ika 
 
 
 
 
Čti cokoliv a 
dávej na 
Padlet 

Můžeš si zdarma 
poslechnout 
audioknihu na 
www.youtube.cz 
nebo už můžeš zajít 
do knihovny a něco 
si vybrat:-) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. 
díl 

str. 36 - 42 

18. 5. 
Nadpis: ROVNOBĚŽNÍK 

1. Čtyřúhelníky a 
rovnoběžníky 

● str. 36 - zápis z rámečku 
včetně čtyřúhelníku 

● str.37/1, 2 a 3 
19. 5. 
● str. 38/6, cv. B, zápis z 

rámečku včetně 
obrázku rovnoběžníku 

● str.39/7, 9A, 10 
20. 5. 
● str. 40/ 13, 14A 

2. Výšky a 
úhlopříčky 
rovnoběžníku 

● str. 41 - zápis z obou 
rámečků včetně obrázků 

22. 5. 
● str. 42/1, 2, 3A, 4A 

 

Videozáznam z 
předchozích 
hodin - ZDE 
 
 
 
 
VIDEOVÝUKA bude 
v pondělí, úterý, 
středu a pátek od 
9:00 do 9:45 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 22.5. práci v 
sešitě a pošle mi ji 
do mailu 
juzkova@zstgm-ck.c
z 

Aj (FIK) 
 
 
 

Making 
People 
aware - 
reading 

Přečti si text na str. 60/1 - 
učebnice - vypiš informace 
z textu str. 61/3a 
 
Zapiš a nauč se slovíčka str. 
61/4a  
 
Kdo je KEN NOGUCHI? - 
napiš do školního sešitu (5 
bodů max. ENGLISH)  

PS str. 48/2a 
- quiz  
PS str. 
48/3a+b - 
doplň slovíčka 
RUBBISH 

Mrkněte na krátké 
video WASTE ON 
Mt. EVEREST - k 
situaci s odpadky 
na Everestu 
 

Online výuka čtvrtek 
21. 5. 2020 od 
10:00 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Heroes and 
heroines 
- přečíst 
článek uč. str. 
64/1 
 
What´s the 
matter? 

- písemně do sešitu uč. str. 
64/1, 2 
 
 
- překreslit oranžovou 
tabulku na str. 68 do sešitu 
a doplnit 
- přečíst článek v uč. 68/3a 
a odhadnout správná 
slovíčka 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
 
- naučit 
slovíčka 6A 
 
 
- PS 54/1, 
54/2 

 - videokonzultace v 
pátek 22.5. v 10.00 
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Aj 
(CHR) 
 
 
 

6.lekce 
What’s the 

matter? 

sešit bez zápisu 
slovíčka PS:84/6A -  

UČ:68 - projít cvičení 1-3 
PS: 54/1,2 

tento týden 
procvičíme/naučíme 
se různé obtíže. V 

týdnu dalším 
poradíme, jak se s 
nimi vypořádat. 

můžete poslat fotku 
WB, PrintScreen na: 
chrobak@zstgm-ck.
cz 

Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Present 
perfect - 
questions 

Výsledky z testu a cvičení 
minulého týdne včetně 
úkolů na příští týden najdeš 
ZDE. 

PS: s. 83 C Projekt - Song U2 
(I Still Haven´t 
Found What I´m 
Looking For) 

Vybraná cv. a 
projekt vyfoť a pošli 
na mail. 
 
 

  
 

   

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Osmanská 
říše 
 
učebnice str. 
110 

Nadpis: Osmanská říše 

udělej si sám stručné 
výpisky z učebnice str. 110 

Do sešitu vypracuj 
odpovědi na otázky ze str. 
110 

 

Zopakuj si, co víš o islámu, 
o vzniku Osmanské říše a o 
bitvě u Moháče  

 

PS str. 44 cv. 
3 
 
Tajenku  ze 
cvičení PS str. 
44 cv. 3 ofoť 
a pošli na mail 

Podívej se na 
prezentaci o 
Osmanské říši ZDE 
 
ZDE 
 
Dobrovolně: 
zopakuj si pojmy 
související s 
islámem 
1. ISLÁM 
2. MUHAMMAD 
3. KORÁN 
4. ALLÁH 
5. MUSLIM 
6. MEKKA 
7. DŽIHÁD 
8. MEŠITA 

Tajenku  ze 
cvičení PS str. 44 
cv. 3 ofoť a pošli 
na mail 
brozova@zstgm-c
k.cz do 21. 5 
 

Ze 
 
 
 
 
 Východní 

Asie 
str. 90 - 92 

Prezentace na téma 
Východní Asie ZDE 

(poznámky do sešitu 
naleznete na konci 

prezentace) 

PS str. 43 cv. 
1,2,4 a str. 44 
cv. 6, 7, 8, 9 

Google maps zde  
 

Zeměpisná hra 
státy Asie zde 

VIDEOKONZULTACE 
ve čtvrtek v 11:00. 
(dostanete mail) 

Zašlete mi do pá 
22.5. vyfocený 

pracovní sešit, za 
plus na 

hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Hotové poznámky 
z této kapitoly 

nemusíte posílat! 
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https://drive.google.com/open?id=1oWOxCquLdcT-vadXzJWPu8j9hUsV6YrH
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Př 
 
 
 
 

Po 18. 5. 
Růžovité 
(uč. str. 92 - 
93) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený rámeček 
z uč. na str. 93 a vypiš 
názvy zástupců podle 
obrázků v učebnici. 

PS str. 40 

(řešení PS 
v 

prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Poznávání 
růžovitých si 
procvič v online 
cvičení ZDE. 

Do čt 21. 5. pošli 
řešení poznávačky 
na email 
papouskova@zstgm
-ck.cz 
 Do předmětu napiš 
třídu, příjmení a 
poznávačka 
(růžovité a 
bobovité). 
 
Foto zápisu ve 
školním sešitě nyní 
posílat nemusíš :-) 

St 20. 5. 
Bobovité  
(uč. str. 94 - 
95) 
 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený rámeček 
z uč. na str. 95 a vypiš 
názvy zástupců podle 
obrázků v učebnici. 

PS str. 41 

(řešení PS 
v 

prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Charakteristiku 
bobovitých si 
můžeš zopakovat v 
online cvičení ZDE 
a poznávání rostlin 
si procvič v online 
cvičení ZDE.  

Fy 
 
 
 
 

Lom světla, 
zákon lomu 

Lom světla vysvětlení se 
zápisem 
Učebnice str.26-vyhledej a 
zapiš,co je to optické 
vlákno 
Video-badatelna 
 
 

 
 

Odkaz na lom 
světla-zápis 
Učebnice 
str.26-optické 
vlákno 
Odkaz na video 

Stačí poslat 
mailem,co je to 
optické vlákno. 

Nj (Vys) 4. lekce - 
Meine 
Schulsachen 
(popis 
předmětů) 
UČ str. 45 

UČ str. 45/cv.9 - opiš si do 
sešitu slova rund, eckig, 
lang, kurz - najdi si a napiš 
český překlad.  
Projekt Meine Schulsachen: 
vyber 5 svých šk. pomůcek 
a popiš je podle vzoru.  
 
 

Vzor vět: Das 
ist mein Kuli. 
Der Kuli ist 
neu (=nový). 

POZOR: Při popisu 
konkrétní věci se 
používá člen určitý 
der, die, das (ten, 
ta, to). 

Projekt ofoť a pošli 
emailem vyučující. 

Nj (Kor) Pokyny ve 
výuce 
 

Zopakuj si pokyny ve 
výuce, do sešitu vypracuj 
tato cvičení: 
UČ 46/11 
UČ 46/12 
 

 Podle tohoto 
návodu si vytvoř 
kartičky a vyřeš se 
slovíčky hlavolam.  

Vypracovaná cvičení 
ve školním sešitě a 
v PS vyfoť a pošli 
na 
korchova@zstgm-ck
.cz  

Školní 
pomůcky 

 PS 40/1 
 

Opakovat a 
rozšiřovat slovní 
zásobu můžeš zde. 
  

Inf 
 
 
 

Počítačová 
grafika - 
program 
malování  

Tento týden nás čeká 
opakování z minulých let. 
Vaším dalším úkolem je 
zopakovat si program 

malování.  
 
 

 

První úkol v 
malování je udělat 
čtyřlístek a kostku. 

Jak to uděláš, 
najdeš v návodu 

  

Hotové úkoly mi 
zašlete do 29.5. na 
hrivnac@zstgm-ck.c

z  
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mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Stále 
pokračuje 4 
minutová 
výzva - viz 
video:https:/ 
/ www.youtub 
e.com/watch 
? 
v=c64_s5zva 
a 
protahování 
z jógy  - viz 
https://www.
youtube.com/
w at 
ch?v=_BPpW
1CnfdM  

  Inspirativní 
cvičební  video 
od Učitele roku T. 
Chrobáka - 
Nevzdám to - 
najdeš ZDE. 
(5 cviků na 5 
minut) 
 
Těší mě, že jste 
začali běhat, jezdit 
na kole, celkově 
sportovat, kdo stále 
sbírá odvahu, 
možná pomůže 
stáhnout si Sports 
Tracker a dělat, co 
ho baví a sledovat 
zlepšení:-) 

Kdo se chce 
pochlubit, klidně mi 
může poslat své 
úspěchy na mail:-) 

Vkz 
 
 
 

Změny v 
životě 
člověka - 
dospívání 

nakreslete (nalepte) do 
sešitu tyto siluety ženského 
a mužského těla a napište k 
nim tyto pohlavní znaky 
(některé můžete přiřadit 
oběma postavám) 

 pokud si nevíte 
rady, nahlédněte 
ZDE 

pošlete na email 
 
veškeré zaslané 
úkoly, zápisy budou 
hodnoceny 
jedničkou 

Vko 
 

Peníze a 
jejich 
funkce 

Zápis do šk. sešitu a úkoly 
za 1 najdeš ZDE. 

  zápisky a odpovědi 
na otázky pošli 
mailem za 1 

Vv 
 
 
 

Pastel-využi
tí 

 

Kurz Odkaz na kurz 
kreslení pastelem si 
prohledni 
 

Zda něco podle 
svých možností 
zkusíš,je na Tobě 
 

Prč 
Pozem. 
 
 

Ruční 
nářadí a 
malá 
mechanizac
e 
na zahradě 
 
 

  ZDE si prohlédni 
ruční nářadí a 
malou  
mechanizaci 
používanou na 
zahradě a vylušti 
stroj ze zahradní 
techniky 
. . . . I . . . . T . .  
a k čemu slouží 
(bude to makačka) 

Postup  
pro zájemce: 
1.Stáhni 
2. Otevři 
3. Prohlédni 
4. Vylušti  
a s odpovědí 
zašli na 
herbe@zstgm-ck.cz 
do 31. 5. 
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https://docs.google.com/document/d/1ta0yWIL6rtWuOWlhsXO1DRbqbqPK1x1zx9rs5_ZtfgI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jl4ZV9rkyb4sRIDIIgUt_GKd4nZOW5Ky
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