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

1.6. – 5.6. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Slova 
jednoznačná, 
mnohoznačná 
 
 
- Slovo a 
sousloví 
 
 
 

Uč. s.12 - vytiskni a nalep 
nebo opiš do sešitu 
tabulku, 
cv. 4/s. 13 - vyber si jen 
5 slov a napiš do sešitu - 
vyfoť a pošli na mail 
 
Opiš si tabulku na s. 15 - 
stručně a vypracuj do 
sešitu cv.4a/ s. 16 Uč.  
 

cv. 4/s. 12 
PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky z 
minulého týdne 
poslány na mail 
 
Procvičuj si druhy 
VV ZDE  a taky si 
můžeš zkusit 
pravopisnou 
DOPLŇOVAČKU 
třeba ZDE. 
 

Vybraná cvičení 
pošli na mail 
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www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
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http://www.google.cz/
https://www.umimecesky.cz/stavba_vet_mala_sada-2-uroven/2766
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1380
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Sloh 
 
 
 
 
 
 
Lit 

-Procvičování 
pravopisu 
 
 
 
 
Životopis 
 
 
 
 
 
 
 
Čti cokoliv a 
dávej na 
Padlet 

 
 
 
 
 
 
 
Uč. s.128 - tabulka - 
napiš si, co je to životopis 
a přečti si, co v něm nesmí 
chybět 
cv. 2/ s.128 Uč. - napiš 
do sešitu, vymýšlej si:-) - 
vyfoť a pošli na mail 

PS 
s.12/cv.1a,
b - vyfoť a 
pošli na mail 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. díl 
str. 48 - 50 

1. 6. 
 Konstrukce 
rovnoběžníku 
● str. 48/D - přepsat do 

sešitu (rozbor, zápis 
konstrukce, konstrukce, 
diskuze) 

● str.49/ 3 
● A nějaký hezký 

příkládek ke dni dětí :-) 
(ve videovýuce) 

2. 6. 
● str. 49/ 4A a 5  
3. 6. 
● str. 49/6 a 7  
● str. 50/8 
● PL_konstrukce 

rovnoběžníků_206, viz 
odkaz 

5. 6. 
● PL_konstrukce 

rovnoběžníků_207, viz 
odkaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Videozáznam z 
předchozích 
hodin - ZDE 
 
 
 
 
VIDEOVÝUKA bude 
v pondělí, úterý, 
středu a pátek od 
9:00 do 9:45 
 
 
PL_konstrukce 
rovnoběžníků_206 
ZDE 
 
PL_konstrukce 
rovnoběžníků_207 
ZDE 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 5.6. práci v 
sešitě a může mi ji 
poslat do mailu 
juzkova@zstgm-ck.c
z 
 
 
 
Komu by se nedařilo 
otevřít odkaz na PL, 
může si o něj 
požádat mailem 
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https://drive.google.com/open?id=1JN92dWM_OJI3V7GJFHr53ZTSXc_3CesR
https://drive.google.com/open?id=1ZsyQS3GBqMGrRgmdi1wTmMnZFb-x1-uk
https://drive.google.com/open?id=1XEcTkb3_g44kZxfke9WT_H_QujIJ2R7w
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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Aj (FIK) 
 
 
 

Present 
perfect JUST 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětlení latky naleznete 
na poslední straně 
JUST+PRESENT PERFECT 
-Tvoření vět UČ str. 
63/4b - napiš celé věty 
do školního sešitu - pošli 
foto emailem 
 
-Zapiš (do slovníčku) a 
nauč se slovíčka 
5C+RUBBISH 

PS str. 51/4 
just + 
present 
perfect 
PS str. 50/2 
- Everyday 
English - 
spojení 
najdeš v 
textu UČ str. 
62/1a 

Present perfect 
JUST - 
procvičování 
tvoření vět  

Online výuka čtvrtek 
28. 5. 2020 viz 
kalendář web 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

A happy 
ending? 
- přečíst uč. str. 
70 

- do sešitu uč. str. 71/2 
- projít prezentaci a udělat 
zápis do sešitu 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
- naučit 
slovíčka 6B 
- PS 56/1, 
56/2, 57/5 

- procvičuj ještě na 
pracovním listě 

- videokonzultace v 
pátek 5.6. v 9.45 

Aj 
(CHR) 
 

6.lekce 
modální 
sloveso: 
must/ mustn’t 

z PS:79/6.2 must/mustn’t 
UČ: 70-71/1-5 

PS:56/1-3 Porovnejte zápis z 
PS s článkem. 

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

Aj 
(Gun) 
 
 
 
 

Present 
perfect - JUST 
Revision 

Prezentace - mrkni na 
slide č. 8 -ZDE 
(JUST a předpřítomný 
čas) 
Uč. s. 63/ cv. 4b - napiš 
do sešitu a pošli na mail 

Trénuj v PS 
s. 51/cv. 4 

Výsledky s 
vysvětlením 
poslány na mail 
 
 

Vybrané úkoly 
mailem 
 
 

Progress 
check 
 
TEST 
 
 
 
 
 
Vocabulary 

 
 
 
Uč. s.66/ cv. 1a,b a cv. 
4 a do sešitu napiš o sobě 
- viz cv. 5/s.53 PS - pošli 
na mail 
 

PS celá s. 
52, cv. 4/s. 
53 
 
 
 
 
 
 
Nauč se 
slovíčka 
s. 83D - 
Kids 

Dobrovolný úkol - 
poslechni si 
písničku We Are 
the Champions - 
od skupiny Queen, 
sleduj text v Uč. s. 
67 (přelož si ho) a 
odpověz na otázky 
ve cv. 2/s.67 - za 
1 
Dobrovolné 
procvičování 
nepravidelných 
sloves jako HRA 
TETRIS na:Past 
simple 
tense(irregular 
verbs) (1. 
úroveň)– online 
Tetris 

 

 
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://docs.google.com/document/d/1XvL7ZYzNNtqXspPY4PcvMk0UFt2sMtTl8bmH4r8TV4s/edit
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/3387
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-perfect-tense-2-uroven/3387
https://drive.google.com/open?id=11uBDMghrMB_LS3a6rtKBH2jeGTxumNvPr-MMoRfKD3U
https://drive.google.com/open?id=1aPyr86r5hI6LFEmCaHtPWLcD4ulWsruVNbqmJTTl7mA
https://drive.google.com/open?id=1D0xy7b3vWrIy6hVKPbkKAqDkCD4e3DT_
https://www.helpforenglish.cz/article/2009101702-sloveso-must-co-musim-a-nesmim
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1gx_RXvOarER9WJpmOYCcQwqf1-8w8vCj4hdltlVwx80
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-nepravidelna-slovesa?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-nepravidelna-slovesa?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-nepravidelna-slovesa?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-nepravidelna-slovesa?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-nepravidelna-slovesa?source=explicitExercise
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-nepravidelna-slovesa?source=explicitExercise
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Rudolf II. 
 
učebnice str. 
113 - 114 

Do sešitu 
Nadpis:  

Rudolf II. 
- Praha centrum říše 
- 1609- vydal Majestát= 
náboženská svoboda 
- zájmy: alchymie, 
astronomie -Tycho Brahe, 
Kepler 
- sběratel 

Prezentace o Rudolfu II. 
ZDE 

 

PS str. 46 
 
 
Cvičení v 
interaktivním 
PS ZDE 

Podívej se na film 
ZDE 
 
Jak souvisí Golem 
s tímto obdobím se 
dozvíte  ZDE  
 
Odpovědi na 
otázky pošli na 
mail 
1. Kdy nastoupili 
Habsburkové na 
český trůn? 
2. Jak se nazývá 
ústní slib 
Maxmiliána II. O 
náboženské 
toleranci? 
3. Co bylo vydáno 
roku 1609? 
4. Jmenuj jednoho 
alchymistu na 
dvoře Rudolfa II. 
 

Odpovědi na 
otázky pošli na 
mail 
brozova@zstgm-c
k.cz do 4. 6. 2020 

Ze 
 
 
 
 
 

Evropa 
obyvatelstvo a 
zemědělství 

Projdi si prezentaci na 
obyvatelstvo Evropy 
 
Projdi si prezentaci na 
zemědělství Evropy  

 V prezentaci 
najdeš zápis do 
sešitu a otázky k 
zopakování. 
Videokonzultace 
pondělí 10:15 - 
10:55 

Poznámky můžeš 
poslat na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

Př 
 
 
 
 

Po 1. 6. 
Lilkovité 
(uč. str. 100 - 
101) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený 
rámeček z uč. na str. 101 
a vypiš názvy zástupců 
podle obrázků v učebnici 
(jedovaté rostliny označ!). 

PS str. 44 

(řešení PS 
v 

prezentaci
) 

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

Do konce týdne 
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 3. 6. 
Hvězdnicovité 
(uč. str. 102 - 
103) 
 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený 
rámeček z uč. na str. 103 
a vypiš názvy zástupců 
podle obrázků v učebnici. 

PS str. 45 

(řešení PS 
v 

prezentaci
) 

Prezentace ZDE. 
 
Stavbu květu 
hvězdnicovitých si 
můžeš zopakovat 
v online cvičení 
ZDE a poznávání 
rostlin si procvič v 
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http://skolakr.cz/wp-content/uploads/DUM/DJ/Rudolf-II.-prezentace.pdf
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=243
https://www.stream.cz/slavnedny/10020822-den-kdy-zemrel-rudolf-ii-20-leden-1612
https://www.youtube.com/watch?v=hhxuWZa25t8
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=15y4xJKWPSK2VkDT3YiQ7jxdeutxkAUrJ
https://drive.google.com/open?id=1fha7nzyvBGmJB04RiqHlfnCLgezVNuup
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/16w36jjwfGd5gZHkXLM5lOODNEWeGKnLh/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3213
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1ZHE5FZfgFDMrZuXScVroK7H08jvyTzmW/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2134
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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 
 
 
 
 

Zobrazení 
rozptylkou 
Optický 
přístroj-oko 

Zobrazení 
rozptylkou-vysvětlení,závěr 
obrázky v rámečcích z 
učebnice str.34 
Práce s 
textem-vypracovat 
odpovědi podle učebnice 
str.37-38/otázky v 
odkazu zobrazení/ 
Video-oční vady 
prohlédni 

 Odkaz na 
zobrazení 
Učebnice 
str.34,37-38 
Odkaz na Video 

Na mail stačí poslat 
názvy očních 
vad,které mohou 
postihnout člověka 
a odpovědi na 
otázky 

Nj  
(VYS) 

4. lekce Wir 
spielen Schule 
UČ str. 47 

UČ str. 47 / cv. 13 - opiš 
německé povely do šk. 
sešitu, najdi a napiš český 
překlad (PS str. 42) 
str.46 / cv. 11 - doplň 
tabulku, cv. 12 - napiš do 
šk. sešitu 

PS str. 38 / 
cv. 15 - 
přelož (stačí 
ústně) 

slovní zásoba PS 
str. 42 
Můžeš si vyzkoušet 
test ZDE 
 

Práci ve školním 
sešitě ofoť a pošli 
emailem vyučující 

Nj  
(KOR) 

Německo 
 

PS str. 38/16 odpověz na otázky, neznámá slovíčka najdeš v PS 
str. 42 nebo použij slovník na internetu 
PS str. 41/7 přečti si text o Německu, k obrázkům doplň názvy 
známých míst, text do sešitu přelož do češtiny 

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

Opakování 
učiva  

Zopakuj si slovíčka: 
rodina 
čísla (spoj číslici a slovíčko) 
čísla (označ podle poslechu) 

 

Inf 
 
 
 
 

Počítačová 
grafika 

Úkol na tento týden je velmi 
jednoduchý. Zkusíte najít tři aplikace 
(programy) fungující na počítači, které 
se umí upravovat fotky (tzv. fotoshopy). 
A nejlépe zdarma :-) 

 Vámi provedený 
průzkum tří 
programů mi 
napište do zprávy 
mailu: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z  

 
 
 
 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 

 
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.skolasnadhledem.cz/game/2143
https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk
https://drive.google.com/file/d/1kXozZGAfkJw10yqLZpBvIeJyMsB1ynmJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wI7W65GqzMBJPZAcuUhNFpfvgeLI1zB4/view?usp=sharing
https://testi.cz/testy/nemcina/nemcina-skolni-potreby/
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-rodina?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cisla-1-uroven?source=explicitExercise
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-cisla-1-uroven?source=explicitExercise
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Tv 
 
 
 

Posilování - 4 
minutová 
výzva 
pokračuje 
ZDE 

Pro protažení - základy 
jógy -  - tzv.Pět Tibeťanů - 
najdeš třeba 
na:https://www.youtube.c
om/watch?v=FFa_BsJGg1
Q 

U jógy (a 
nejen tam) - 
pozor na 
správné 
dýchání! 

Následuj cvičení 
Učitele roku T. 
Chrobáka a cvič 
jen 5 minut denně! 
Mrkni ZDE. 

 

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 
 
 
 

Rozpočet a 
jeho druhy 

Opiš si zápis do sešitu a 
vyřeš jednoduché 
přesmyčky ZDE.  

  pošli na mail za 1 

Vv 
 
 
 

Přichází léto 
-tématická 
práce 

 

 Představ si,že 
sedíš na pláži u 
moře a kreslíš 
vše,co kolem 
vnímáš 
 

Nechám na tvém 
rozhodnutí, 
zda se pustíš do 
díla. 

Prč 
Pozem. 
 
 

Práce na 
pozemku 

  Křížovka dorazí 
na tvůj školní mail 
28. 5.  
 

Zájemci zašlou 
vyluštění na  
 
herbe@zstgm-ck.cz 
 
do 14. 6.  
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https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://drive.google.com/open?id=1ta0yWIL6rtWuOWlhsXO1DRbqbqPK1x1zx9rs5_ZtfgI
https://drive.google.com/open?id=1u5F3CkzmbO-RSCx1_dq0RDgnurIkB4uJ
https://drive.google.com/open?id=1u5F3CkzmbO-RSCx1_dq0RDgnurIkB4uJ
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