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Týdenní plán třídy 7. A 
třídní učitel Mgr. Radek Hřivnáč 

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 
 
 
 

Vedlejší věty  
shrnutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDE v modré tabulce máte 
shrnutí VV, které jsme 
probrali (VV doplňkovou 
vynecháváme, uděláme 
společně) - pokud můžete, 
tabulku si nalepte do sešitu, 
naučte se to 
 
Z tohoto pracovního listu 
napište cvičení 13 do sešitu,  
 
 
 

 procvičujte VV 
online ZDE 
 
 
ŘEŠENÍ cv.2/92 - 
změna PK na VV, 
zkontrolujte si, 9. 
týden 
 
 
 
 
 

posílejte na email 
zimekova@zstgm-c
k.cz jen to, kde 
vám to napíšu, 
ostatní bude 
kontrola po návratu 
do školy 
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https://drive.google.com/open?id=1UifXqrVy4RQvvBZuwMlTJWbYoYYibQ0L
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Grafy souvětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatura 

 
určete druhy VV, pošlete na 
email 
 
 
opište (nalepte) si příklady 
grafů souvětí ZDE - pošlete 
na email 
 
 
učebnice str. 102-103/2 - 
napište, pošlete na email 
(bude hodnoceno 
známkou!!!) 
 
 
pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 
 

 
ŘEŠENÍ VV 
přívlastkové, 9. 
týden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracujte 
čtenářský deník z 
přečtené knihy, 
vkládejte na 
Padlet 

 
test na určování 
druhů VV - naučte 
se, jak se ptáme na 
VV 
 
opakování větných 
členů, pravopisu 
 
 
test na grafy 
souvětí 
 
 
 
 
čtenářský deník, 
schválení Padlet 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
Konstrukce 
rovnoběžníku 

Racionální čísla - PL v mailu 
 
Podívej se znovu ZDE 
pročti uč. str. 51 - 53 
Do sešitu vypracuj: 
 uč. str. 54 cv. 4A - ofoť a 
pošli na mail 

 Pracovní list bude 
v mailu v pondělí  
18. 5. 

Nezapomeň poslat 
pracovní list i 
geometrii na mail 

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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https://drive.google.com/open?id=1_TpsCjD7bujEa8uYBgQwfp2hTov66okp
https://drive.google.com/open?id=191wx0krph0NgBtHc3ddqyEYH_hVRtml7
http://jane111.chytrak.cz/M7/7_9.2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Noguchi
https://www.youtube.com/watch?v=KsKrDTgKnOs
https://www.youtube.com/watch?v=KsKrDTgKnOs
https://drive.google.com/open?id=1hk9BYCKtRonM2JMic8KW7AEnBccvrN7ofCRAOgZtsB4
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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/naučí

me 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 

VIDEOKONZULTAC
E v pondělí 10:00.  

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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mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/16fXLYE1u54DriR0mltovbSgqySIhd606v7UJ6XaTzm0/edit?usp=sharing
https://slideplayer.cz/slide/3429204/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/87987
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1oWOxCquLdcT-vadXzJWPu8j9hUsV6YrH
https://www.google.cz/maps/
http://www.yourchildlearns.com/mappuzzle/asia-puzzle.html
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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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 (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.  

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. 

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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https://drive.google.com/file/d/1m3_JDgB2-wxWtHN9OVGaiAZYqoykf2i0/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2138
https://drive.google.com/file/d/1D_2nEQIjibDHwICzCesPOgZebYSj6AGu/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1QWRaeFFCm4K0x2YLnbYMXGgqKG7xF6fV/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2133
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2139
https://drive.google.com/file/d/14M-8Wpc0jpw5kyUO4DCG4r8g5SwrtQ56/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LKT3VQp39Zzd8i2yFjumho_LMJMZZj8W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1YD8iLjdCdQ-rL0_O9VQQue7ARfU6gNmo
https://drive.google.com/open?id=1YD8iLjdCdQ-rL0_O9VQQue7ARfU6gNmo
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.umimenemecky.cz/slovicka-skola-vybaveni-cinnosti?source=explicitExercise
http://vyuka.jihlavsko.cz/grafika-malovani/index.htm
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
Tv Posilování na 

celé tělo a 
kickbox 

Je čas trochu nasbírat 
fyzičku, proto se tento týden 
zaměříme na jednoduchá 
cvičení doma plus velmi 
účinné cvičení na celé tělo 
(kickbox) 

 Cviky na 
protahování: 
Powerjóga  
5 tibeťanů 
 
7 jednoduchých 
cviků na doma 
Kickbox  

Když naleznete další 
vhodná cvičení 
můžete mi je poslat 
na mailovou 
adresu. Rád je na 
další týden zařadím. 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Vkz 
 

Antikoncepce Prezentace o velmi důležitém 
tématu. Byl bych rád, 
kdybyste si to přečetli a 
udělali zápis  

 Prezentace ZDE Poznámky mi 
zašlete na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Vko Tvorba a 
ochrana 
majetku 

Přečti si o tvorbě a ochraně 
majetku a vyřeš úkoly    

Poznámky a hlavně 
úkoly posílejte na 

hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Vv Obrázky 
z letáků 
a časopisů 
 

  Vytvoř libovolné 
obrázky z letáků 
a časopisů. 
Pracuj podle 
návodu pro 
obrázky 5 a 6 
Návod ZDE 

Zájemci zašlou 
foto na  
herbe@zstgm-ck.cz 
do 24. 5. 
 

Prč 
Pozem. 
 
 

Ruční 
nářadí a malá 
mechanizace 
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://www.youtube.com/watch?v=GmbFjggCuPw
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://www.youtube.com/watch?v=xISwiKMbHPI
https://www.youtube.com/watch?v=xISwiKMbHPI
https://www.youtube.com/watch?v=6oLg5fFe5ww&t=48s
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1PKm1Rh6U6kYkKJKj0dHI4vWla6WCDkc5
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=17HBsBmpJ0Bgk3jiX3eYQI5WuQ2HYHcZL
https://drive.google.com/open?id=17HBsBmpJ0Bgk3jiX3eYQI5WuQ2HYHcZL
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
http://vytvarne-namety.cz/index.php/9-uncategorised/351-obrazky-z-letaku-a-casopisu
http://vytvarne-namety.cz/index.php/9-uncategorised/351-obrazky-z-letaku-a-casopisu
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
https://www.dumy.cz/material/87587-zpracovani-pudy-a-mala-mechanizace-na-zahrade

