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

8.6. - 12.6.2020 

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 
 
 
 

Pravopis - 
procvičování 

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

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

 Sloh UČ:120/Líčení --- Projděte si cvičení 
UČ:120-124, bez 
nutnosti písemného 
vypracování. 

Dobrovolný projekt 
- zadání ZDE 
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Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. díl 
str. 50 - 53 

8. 6. 
 Obvod a obsah 

rovnoběžníku 
● str. 50/A - přepsat do 

sešitu rámeček včetně 
náčrtu 

● str.50/ 1 
● str.51/2, 3, 4 
10. 6. 
● str.51/ B - přečíst 
● str.52/rámeček včetně 

náčrtu 
● str.52/ 5, 6, 8A 
● str. 53/9, 11A, 12, 13  
12. 6. 
● PL_obsah 

rovnoběžníku_209, viz 
odkaz 

 

Videozáznam z 
předchozích hodin 
- ZDE 
 
VIDEOVÝUKA bude v 
pondělí, středu a 
pátek od 11:00 do 
11:45 
 
PL_výsledky z 
minulého 
týdne_206_207 ZDE 
 
PL_obsah 
rovnoběžníku_209 
ZDE 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 12.6. práci 
v sešitě a může mi 
ji poslat do mailu 
juzkova@zstgm-ck.
cz 

Aj (FIK) 
 
 
 

REVISION - 
opakování 
lekce 
 
Project - 
FAMOUS 
PERSON  

Uč str. 66/4 - vytvoř věty + 
JUST 
 
 
Vytvoř PROJECT - FAMOUS 
PERSON dle zadání a pošli 
na mail do 12. 6. 2020 

PS str. 52/2 
doplň 
předpřítomný 
čas 

 Online výuka ve 
čtvrtek 11. 6. 2020 
od 10:00 - viz 
kalendář web 

Aj (KRA) 
 
 
 

Ashley´s 
camera 
- přečíst a 
seřadit - uč. 
str. 72-73 
 
Phrasal verbs 

 
 
- do sešitu uč. str. 73/2  
 
 
- projít a zapsat prezentaci 
PHRASAL VERBS 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
 
- PS 58/1, 
58/2, 58/5, 
59/6a, b 

 - videokonzultace 
opět v pátek 12.6. 
v 9.45 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

6.lekce 
frázová 
slovesa 

UČ: 72-73/1-5 pročíst 
zapsat slovíčka PS:84/6C 

PS:58,59/zpr
acujte cvičení 
dle uvážení 

klíč ke cvičením v PS 
zde a zde 

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

Aj 
GUN 
 
 
 
 

What´s up? 
 
 
 
 
 
 
 
Grammart - 
SHOULD, 
SHOULDN´T 

Veškeré úkoly na tento 
týden najdeš ZDE. 

 Výsledky z 
podrobným 
vysvětlením zaslány 
na mail. 
 
Projekt - více info v 
úkolech na tento 
týden. 
 
Procvič si poslech 
krátkých vět ZDE. 

Vybrané úkoly 
vyfoť a pošli na 
mail 
 
 
 
Projekt za 1:-) 
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https://drive.google.com/open?id=1JN92dWM_OJI3V7GJFHr53ZTSXc_3CesR
https://drive.google.com/open?id=19r1_Cfpao70SUbaLH11uJ6cNiIZIVM2_
https://drive.google.com/open?id=1Wn-0IeyjzcKrNsAvWN4pcWYrzxUCInOt
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/19SviMB5H0XPU0zGFa3joaLSB03yDzXA_s1gVtrXcbkY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19SviMB5H0XPU0zGFa3joaLSB03yDzXA_s1gVtrXcbkY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nzgeOILcFcGibSoONlzrul8nhPV1zPKLzECsdj97DM0
https://drive.google.com/open?id=1pubuGx6LRiC_FCCwsboEW03WP9opxL9oKOB_NZmu5Ec
https://drive.google.com/open?id=1sFNM9BS4TlehcEN3ffQ4H3lc172dNFwS
https://drive.google.com/open?id=1ootkJADEAzFB-I3S5xgqLMGsk_rwJVOR
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/10sOwODljB1Hvx5ZtJ8Wl35J5wNtnWGIYiaH4tQtWfY4/edit?usp=sharing
https://www.umimeanglicky.cz/poslech-kratke-vety-2-uroven/298
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Třicetiletá 
válka 
 
učebnice str. 
115 - 117 

Do sešitu 
Nadpis: Třicetiletá válka 

1618- 1620 - Česká válka 
1620 – 1648 -Dánská, 
Švédská válka, Francouzská 
válka 
náboženský konflikt - ve 
skutečnosti šlo o nové 
rozdělení Evropy 
Protestantská Unie x 
katolická Liga  
Habsburkové - snaha 
ovládnout Evropu - jejich 
velitel - Albrecht z 
Valdštejna -1634 - zabit v 
Chebu     1648- Vestfálský 
mír  Důsledky války: 
- rozvrat a úpadek zemí 
- posílení Francie a Švédska 
- oslabení Habsburků 

PS str. 46 
 
 
Cvičení v 
interaktivním 
PS ZDE  

Podívej se na film  o 
Albrechtovi z 
Valdštejna z cyklu 
Dějiny udatného 
českého národa ZDE  
 
 
 
Odpovědi na 
otázky pošli na 
mail. 
 
1. Jak dlouho trvala 
Stoletá válka? 
 
2. Jak dlouho trvala 
Třicetiletá válka? 
 

Odpovědi na 
otázky pošli na 
mail 
brozova@zstgm-
ck.cz do 11. 6. 
2020 

Ze 
 
 
 
 
 

Průmysl 
Evropy 

Projdi si novou prezentaci o 
průmyslu v Evropě 

Videokonzult
ace PONDĚLÍ  
10:15 - 
10:50 

Video o 
hnědouhelném dolu 
ZDE 
 
Video o zdrojích 
energie ZDE 

Do 12.6. pošli 
vyřešený úkol na 
známé firmy 
Evropy na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.
cz 
(Poznámky 
neposílej) 

Př 
 
 
 
 

St 10. 6. 
JEDNODĚLOŽ
NÉ - 
Lipnicovité 
(uč. str. 106 - 
107) 
 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený rámeček z 
uč. na str. 107 a vypiš názvy 
zástupců podle obrázků v 
učebnici. 
 

PS str. 47 

(řešení PS 
v 

prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Charakteristiku 
lipnicovitých si můžeš 
zopakovat 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. 
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https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=255
https://www.youtube.com/watch?v=EtUrCgcefTk
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1ctD3GGvOs-CF0w8PDo32c4FoDHlCOqva
https://edu.ceskatelevize.cz/odvodni-dul-turow-ceske-obce-5e441a1ff2ae77328d0a68e3
https://edu.ceskatelevize.cz/zdroje-energie-v-cr-5e4424852773dc4ee4139d29
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1WSyBjanG5_OLjedBQLazpy1pKnkVcfb1/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2145
https://www.youtube.com/watch?v=EqmlqDYgABk
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Fy 
 
 
 
 

Lupa, 
mikroskop, 
dalekohled 

Lupa-video o zapálení lupou 
Pojmy-zápis 
Práce s učebnicí 
str.39-41-nápovědu najdete 
v odkazu pojmy 

 Odkaz na video 
Odkaz na pojmy 
Učebnice str.39-41 

Na mail pošli 
odpovědi na soví 
úkoly z učebnice 
ze str.39-41 

Nj (Vys) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. lekce - 
Deutschland 
UČ str. 48 

UČ str. 48 / cv. 16 - 
prohlédni si mapu Německa, 
přečti a přelož si texty u 
fotografií a ukaž si místa ze 
cv. 16 na mapě, odpověz na 
otázky RxF 

PS str. 38/ 
cv. 16 - 
vypracuj 
podle UČ str. 
48 
str. 39 - 
BONUS - 
najdi města 

 Stánku 38 v PS 
ofoť a pošli 
emailem vyučující 

Nj (Kor) Opakování - 
německy 
mluvící země 
 

Zopakuj si názvy velkých měst německy 
mluvících zemí, do sešitu vypracuj tato 
cvičení (na pomoc můžeš použít mapu na 
zadních deskách učebnice nebo najdi 
potřebné informace na internetu) 

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

Opakování - 
osobní údaje 

V tomto cvičení si přečti texty v bublinách a 
odpověz na otázky. Odpovědi napiš do 
sešitu.  

 

Inf 
 
 
 
 
 
 

Počítačová 
grafika - 
úprava 
fotografií 

Posledním úkolem, který 
budu hodnotit si 
vyzkoušíte úpravu 
fotografie v programu, ke 
kterému se dostanete 
všichni. 

Informace k úkolu jsou 
ZDE 

 Odkaz na online 
úpravu fotek zde 

Hotový úkol pošlete 
nejpozději do 
středy 17.6. na 
mail: 
hrivnac@zstgm-ck.
cz 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 

Základy 
atletiky 

Podívej se na video o 
základních atletické 
abecedě. Z atletických 
disciplín si vyber ty, které 
můžeš ve svém okolí 
zrealizovat.  

 Video ke shlédnutí 
zde (atletická 
abeceda). 
Z metodického portálu 
atletiky si vyber svou 
disciplínu a prostuduj 
si jí zde. 
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https://drive.google.com/file/d/1ZpTWlDNE2oT1UY64zfJWCBANMCGdCN6p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xbnXbEaXJIY-bxxirt5KxqR9LWQW2iaL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10uxKngfkSfkgRbkGPecECeXOGU561HFA
https://drive.google.com/open?id=10uxKngfkSfkgRbkGPecECeXOGU561HFA
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1fsJnHK6WM-lsdTD2mG6fZlF6k-Q29p2d
https://drive.google.com/open?id=1xuGTjC3xOBRlQhWzdlUe-_-2r5wB5BGQ
https://www.upravafotek.cz/modern/
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=l5pGo62gAVs
https://www.atletikaprodeti.cz/metodika/metodicke-materialy/
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Vkz 
 
 
 

Pohlavní styk 
 
Antikoncepce 

přečtěte si následující text 
 
do sešitu opište zápis 

  dobrovolníci mohou 
poslat na email  
 
veškeré poslané 
úkoly, zápisy 
budou hodnoceny 
jedničkou 
 

Vko 
 
 
 

Globální 
problémy 
světa 

Koukněte se na velmi 
inspirativní video o 
globálních problémech světa 
a vymyslete tři možnosti, jak 
současný stav zlepšit 

 Video o globálních 
problémech světa ZDE  

Své myšlenky 
můžete poslat na 
mail: 
hrivnac@zstgm-ck.
cz (Můžete poslat i 
úkoly z minulých 
týdnů) 

Vv 
 
 
 

Maskot školy 
-návrh 

Navrhni maskota školy podle 
sebe,současný maskot  je 
čarodějka Hedvika 

  Zájemci mohou 
poslat návrh na 
můj mail 

Prč 
 
 
 

Práce na 
pozemku 

  Křížovka dorazila na  
tvůj školní mail 
28. 5.  

Zájemci zašlou 
vyluštění na  
 
herbe@zstgm-ck.cz 
 
do 14. 6.  
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https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUjRNalloc3JGWGc
https://www.youtube.com/watch?v=S7XoSli74tg
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz

