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Týdenní plán třídy 7. C 
třídní učitel Mgr. Josef Chrobák 

25.5. - 29.5.2020 

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 
 
 
 

Pravopis - 
procvičování 

--- --- pravopisná cvičení 
- zvolte kategorii, 
7.třídu, nebo dle 
uvážení 

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

Literatura --- --- Pokyny a termíny k 
odevzdání ZDE 

mail, aplikace 
Padlet 

Ma 
 
 
 

Učebnice 3. díl 
str. 43 - 48 

25. 5. 
3. Kosodélník a 

kosočtverec  

Videozáznam z 
předchozích 
hodin - ZDE 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
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http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1INmDIXKtKUqbZrwOl8AwROykTIO_V2ZXUu3z0oPLSpk
https://drive.google.com/open?id=1JN92dWM_OJI3V7GJFHr53ZTSXc_3CesR
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 ● str. 43 - zápis z rámečku 

včetně obrázků 
● str.44/1, 2, 3A a 4 
26. 5. 
● str. 45/6 a zápis z 

rámečku  
● str.45/7 a zápis z 

následujícího rámečku  
● str.45/9 a zápis z 

následujícího rámečku  
● str. 45/11 
27. 5. 
● str. 46/C - na šířku celé 

stránky si do sešitu opiš 
celou tabulku s 
vlastnostmi rovnoběžníků 

29. 5. 
4. Konstrukce 

rovnoběžníku 
● str. 46 - 47/B -rozbor, 

zápis konstrukce, 
konstrukce a diskuze 

● str. 48/ 1 a 2 

 
 
 
VIDEOVÝUKA bude 
v pondělí, úterý, 
středu a pátek od 
9:00 do 9:45 
 
 
 
 
 
 
 

v pátek 29.5. práci 
v sešitě a může mi 
ji poslat do mailu 
juzkova@zstgm-ck.c
z 

Aj (FIK) 
 
 
 

 Making 
People 
aware - 
opakování 
 
 
 
 
Present 
perfect- 
revision  

Kdo je KEN NOGUCHI? - 
napiš do školního sešitu (5 
bodů max. ENGLISH) - pokud 
si neposlal, prosím pošli foto 
na fikejs2@zstgm-ck.cz 
 
Procvičuj PRESENT PERFECT 
- doplň cvičení (stáhnout do 
wordu nebo napiš do 
školního sešitu) - pošli na 
email foto nebo dokument ve 
WORDU 

PRESENT 
PERFECT GAME 
- procvičování 
předpřítomného 
času  

Opakování slovíček 
RUBBISH  

Online výuka - 
čtvrtek 28. 5. od 
10:00 - viz kalendář 
web  

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Should x 
shouldn´t 

 
 
- projít si prezentaci a udělat 
zápis do sešitu 
 
 
- procvičte si ještě na 
pracovním listu 

- opravit cvičení 
dle klíče 
 
- PS 54/3, 55/5 

- pro další příklady 
užití SHOULD a 
SHOULDN´T 
můžete kouknout 
na video 

- videokonzultace 
opět v pátek 29.5. v 
9.45 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

6.lekce 
modální 
sloveso: 
should/ 
shouldn’t 

z PS:79/6.1 should/shouldn't 
UČ: 69/4,5 v návaznosti na 
cvičení 68/3 

PS:54/3, 
PS:55/5 

Pamatujte: 
should/shouldn't se 
používá zejména 
pro radu, 
doporučení. Dále 
pro vyplývající 
povinnosti - měl 
bych ... 

můžete poslat fotku 
WB, PrintScreen na: 
chrobak@zstgm-ck.
cz 
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mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Noguchi
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/1_VT1SnGFhFzBXmbSTBXfFg621f6bkcux8eNmflKz99g/edit?usp=sharing
https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/
https://www.gamestolearnenglish.com/perfect-tense-game/
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1rbNVnEPqz2hRadaHUEvYynvvvLSHTuiZ-Aglx2h67gc
https://drive.google.com/open?id=1KQFT3qCg2_oTHtPHhLxPcyupuHtUFEkm
https://drive.google.com/open?id=1BT-9QuQIscB3RzEJx53XRvm1uxQHPhaH4eLye5c8PY0
https://www.youtube.com/watch?v=CLFvH2UzHAQ
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
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Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Vocabulary -  
Rubbish 
 
Useful 
expressions 
 
Procvičování 
předpřít. 
času 
 
Reading 

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

 Procvičování 
předpřítomného 
času online - 
doplňovačky: 
Present perfect 
tense (2. úroveň) – 
online 
Rozhodovačka 

Vybrané úkoly 
mailem. 
 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Nástup 
Habsburků 
 
učebnice str. 
111 - 112  

Nadpis: Nástup Habsburků 

1526- nástup Habsburků na 
český trůn 
Ferdinand I. Habsburský- 
český a uherský král 
- personální unie = 
soustátí spojené osobou 
panovníka                    - 
centralizace = úřady ve 
Vídni                           - 
posíleno katolictví, jezuité 
povstání českých stavů - 
poraženo 
Maxmilián II. - slíbil ústně 
náboženskou toleranci 
= listina ČESKÁ KONFESE  

PS str. 45 c. 1 - 
slova, která jsi 
pomocí 
rodokmenu 
doplnil do vět 
pošli na mail 
 
Udělej si cvičení 
v PS  
ZDE 
ZDE 
ZDE 

Nebaví tě číst? 
Pusť si kapitolu v 
interaktivní 
učebnici ZDE 
 
 
 
 

PS str. 45 c. 1 - 
slova, která jsi 
pomocí 
rodokmenu 
doplnil do vět 
pošli na mail 
brozova@zstgm-c
k.cz do 28. 5.  
 
Kontrola zápisů do 
sešitu a PS po 
návratu do školy 
 
Učivo bude součástí 
testu 

Ze 
 
 
 
 
 

Evropa 
vodstvo a 
vegetace 

Tento týden na vás nečeká 
prezentace, ale pouze 
vyplnění pracovního sešitu na 
dvě témata. Využívejte pro 
doplnění do pracovní listu 
google maps 
 
U pracovního listu o vegetaci 
Evropy - budete doplňovat 
vámi známé pojmy 
(subtropická vegetace, stepi, 
smíšené lesy mír.pásu, tajga, 
tundra) 

Pracovní list 
vodstvo 
 
Pracovní list 
vegetace  

Google maps  
 
Evropská krajina  
 
Slepá mapa Evropy 

Vyplněný pracovní 
sešit nebo pouze 
odpovědi do sešitu 
mi pošlete do 31.5. 
na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  
 
Videokonzultace 
NOVĚ pondělí 
10:15 - 10:50 
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https://docs.google.com/document/d/1QK2GvAsfc4ORqBe8HBJfDjv5p05qMp5XzPH05fiKSW8/edit?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/3386
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/3386
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/3386
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/3386
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=236
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=240
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=238
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=48
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1PJMpUMNXnvg2qtEl6OI2dLsG7LnQacIV
https://drive.google.com/open?id=1PJMpUMNXnvg2qtEl6OI2dLsG7LnQacIV
https://drive.google.com/open?id=10P_FT69Dz45d2e-_QEORwPG583JeMzNF
https://drive.google.com/open?id=10P_FT69Dz45d2e-_QEORwPG583JeMzNF
https://www.google.cz/maps/
https://edu.ceskatelevize.cz/evropska-krajina-5e441f6cd76ace2c451de46d
https://drive.google.com/open?id=1GvToLOlN80SdmQfQH8H1eu60shIcHaXo
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Př Po 25. 5. 

Miříkovité 
(uč. str. 96 - 
97) 

Tentokrát bez prezentace :-) 
Kapitolu si přečti v učebnici. 
Jako zápis ti poslouží zelený 
rámeček z uč. na str. 97 a 
zástupce vypiš podle 
obrázků nebo použij tučné 
názvy v textu (jedovaté 
rostliny označ). 

PS str. 42 

(řešení PS 
pro kontrolu 

ZDE) 

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

Do čtvrtka 28. 5. 
pošli na 
papouskova@zstgm
-ck.cz výsledky 
online cvičení 
(screenshot apod.). 
Získáš-li 100%, 
zapíši ti PLUS.  
 
A kdo chce trávit 
čas raději v přírodě, 
pustí se do výroby 
HERBÁŘE - viz 
info “Pro 
zájemce”. 

St 27. 5. 
Hluchavkovi
té 
(uč. str. 98 - 
99) 
 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený rámeček z 
uč. na str. 99 a vypiš názvy 
zástupců podle obrázků v 
učebnici. 

PS str. 43 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE 
 
Poznávání 
hluchavkovitých si 
procvič v online 
cvičení ZDE. 

Pro zájemce: 
Návod na vytvoření vlastního HERBÁŘE nalezneš ZDE. Počet rostlin je libovolný (min. 5 ks), stačí formát 
A4. Můžeš zpracovat jednu čeleď nebo rostliny různých čeledí z jedné lokality. Nápadům se meze 
nekladou, ale netrhejte, prosím, rostliny chráněné! Pro určování rostlin můžeš využít volně dostupnou 
aplikaci PlantNet (ke stažení na Google Play nebo na App Store). Tento úkol je dlouhodobý, termín 
odevzdání přibližně polovina června. 

Fy 
 
 
 
 

Čočky, 
zobrazení 
čočkou 

Čočka-popis,vysvětlení,celé 
přepiš do sešitu 
Učebnice str. 
28/obr.21-překresli druhy 
čoček 
Video čočky 

 Odkaz na 
čočka-zápis do 
sešitu 
Učebnice 
str.28-překreslit 
čočky 
Video Youtube 

Na mail stačí napsat 
co je to čočka a 
kde se využívá  
v praxi 

Nj KOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Německo 
UČ str. 48 
 

V UČ na str. 48 si prohlédni obrázky a přečti 
texty o Německu. Do sešitu napiš, zda jsou 
věty dole správně (richtig) nebo špatně 
(falsch). Neznámá slovíčka najdeš v PS na str. 
42 v druhém sloupci dole.  

Do školního sešitu vypracuj tyto úkoly. Veškeré 
údaje si zaznamenej do mapy. Mapu si můžeš 
vytisknout a nalepit do sešitu. Pokud nemáš 
možnost tisku, mapu si do sešitu načrtni. 

Další informace o 
Německu najdeš v 
tomto videu. 
 
Zde si můžeš pustit 
výukovou píseň na 
světové strany a 
sousední země 
Německa. 
 

Vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck
.cz  

Nj VYS 4. lekce - In 
der Schule 
UČ str. 44 

UČ str. 44 / cv. 6 - vyber 5 
věcí a napiš 5 vět (př. Das ist 
ein Buch). 
cv. 7 - přečíst a přeložit 

PS str. 37 / cv. 
11, 13 - věty 
napiš 

POZOR: Petrův 
sešit = Peters Heft, 
Moničina taška = 
Monikas Tasche 
slovní zásoba - PS 
str. 42 

cv. 11 a 13 v PS 
ofoť a pošli 
emailem vyučující 

 
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/1c5kIz9X6D9agzCukRhoFfqEhrZRgogLV/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2141
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2140
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1A3ZCX_VzRVZxBfsIAhw26FEDofQQDSoV/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2142
https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk
https://drive.google.com/file/d/1mcQmNGBWZBtt88Zni0_Oos5xbkWsG_yO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16G6A4HkDDqnNEIhlIH0m_g7v6TKhPiKr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-5FtC6MfAoGjfRugJd9mHkqcQHxtMzqW
https://drive.google.com/open?id=1zg0uHTqFuRJ3fcsFOsIdIHXD175jF-L2
https://www.youtube.com/watch?v=jrT_b7YOjRo
https://www.youtube.com/watch?v=W8C6ACVCqT0
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Inf 
 
 

Fotomontáže 
v malování 

Malování je základní 
grafický program, ve 

kterém jste si vyzkoušeli 
tvorbu tvarů. Tento týdne 
vás čeká udělat nějakou 
vtipnou fotomontáž např. 
domalovat něco slavné 

osobnosti nebo dát 
dohromady několik fotek 
pamatek další možnosti 

nechám na vás. 

  INSPIRACE 
FOTOMONTÁŽÍ 

Kdo bude chtít 
malou jedničku, tak 
zašlete svůj pokus o 
fotomontáž na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
fotbalu 

Podívej se na video o 
základních fotbalových 
dovednostech a s pomocí 
fotbalového míče si je 
vyzkoušej. Můžeš využít 
svého kamaráda nebo zeď. 

 Video ke shlédnutí 
zde 
(individuální práce 
s míčem) 
Video ke shlédnutí 
zde 
(žonglování s 
míčem) 
 

 

Vkz 
 
 
 

Pohlavní 
soustava 

mužské pohlavní orgány ZDE 
 
ženské pohlavní orgány ZDE 
 
doplňte a nalepte do sešitu 
popis pohlavních orgánů ZDE 

  

pošlete na email 
 
veškeré zápisy, 
úkoly budou 
hodnoceny 
jedničkou 
 

Vko 
 
 
 

Přírodní 
bohatství - 
chráněná 

území, 
národní 
parky 

Tento týden navážeme na 
téma z minulého týdne. Najdi 
na internetu názvy všech čtyř 
národních parků a do sešitu 

napiš ke každému rok 
založení, rozlohu, dva důvody 

ochrany a jednu přírodní 
památku 

 
Pracovní list z 

minulého týdne 
ZDE 

Vypracovaný úkol o 
NP nebo pracovní 

list z minulého 
týdne pošli na 

hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Vv 
 
 
 

Kreslíme 
krajinu na 
přechod jara 
do léta 

  
Odkaz na 
Internet-kreslíme 
krajinu nebo můžeš 
použít obrazový 
vzor 

Pokud se budeš 
nudit,vem si 
tužku,papír a sedni 
si někde venku s 
rozhledem na okolí 
a začni kreslit,doma 
pak můžeš vybarvit 
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https://drive.google.com/open?id=1e0ZNF57f9WeRLMC-cgz4WuMpmuQUHNr3
https://drive.google.com/open?id=1e0ZNF57f9WeRLMC-cgz4WuMpmuQUHNr3
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=nT4PmStAKMM
https://www.youtube.com/watch?v=o3Q_VbDbbW4
https://drive.google.com/open?id=1u5F3CkzmbO-RSCx1_dq0RDgnurIkB4uJ
https://drive.google.com/open?id=1DI3y_4MN6BZDE1_3xlZsIzsw8MxfmQIU
https://drive.google.com/open?id=11Qbqg8MXkac1itMlSqM1b-DN1KCEwntl
https://drive.google.com/open?id=1mPlfRuIItY5Jyw1b1GeQeIjVtv1kZCiq
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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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. 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
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://www.dumy.cz/material/87587-zpracovani-pudy-a-mala-mechanizace-na-zahrade

