
 
 

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

15.6. - 19.6.2020 

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 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. díl 
str. 55 - 65 

15. 6.  
TROJÚHELNÍK A 
LICHOBĚŽNÍK 

1. Obsah 
trojúhelníku 

● str. 55/A, B, C - přečíst 
● str. 56 - přepsat do sešitu 

rámeček včetně náčrtu 
● str.56/ 1, 4, 5A 
● str.57/7 
16. 6. 

2. Lichoběžník 

 

Videozáznam z 
předchozích 
hodin - ZDE 
 
 
 
 
VIDEOVÝUKA 
bude v pondělí a 
úterý od 11:00 do 
11:45 
 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 19.6. práci 
v sešitě a může mi 
ji poslat do mailu 
juzkova@zstgm-ck
.cz 
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● str.58/ rámeček, včetně 
náčrtku 

● str.59/rámeček včetně 
náčrtu 

● str.52/ 5, 6, 8A 
3. Konstrukce 

lichoběžníku 
● str. 60/A rozbor, zápis 

konstrukce, konstrukce, 
diskuze 

● str. 61/ 2, 3, 4A 
4. Obvod a obsah 

lichoběžníku 
●  str.63/rámeček 
● str. 63/ 1, 2 
● str. 64/ 6 

 
 
 
 

Aj 
(FIK) 
 
 
 

What's up? 
 
 
 
 
Should / 
shouldn't 

Nová lekce 6 - nauč a zapiš 
si slovíčka str. 
68/1a(učebnice),  
slovíčka 6A PS str. 84 - do 
slovníčku 
Vysvětlení MODÁLNÍCH 
SLOVES SHOULD / 
SHOULDN ´T - přečti si  a 
udělej zápis do sešitu  

PS str. 54/1 
doplnění slovíček  
PS str. 54/3 - 
should/shouldn´t 

 Online výuka - 
čtvrtek 18. 6. od 
10:00 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Kids 
- přečíst uč. str. 
74 

- udělat do sešitu uč. str. 
75/2 

- opravit cvičení 
dle klíče 
- PS 60/1, 60/2, 
61/6a, b 

  

Aj 
(CHR) 
 
 
 

6.lekce 
Everyday 
English 

UČ: 74-75/1-4 pročíst 
zapsat slovíčka PS:84/6D 

PS:60,61/zpracujt
e cvičení dle 
uvážení 

klíč ke cvičením v 
PS zde 

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

Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Gramatika - 
příkazy a 
zákazy 
Slovíčka 

Veškeré úkoly na tento 
týden najdeš ZDE. 

PS s. 56/ cv. 
1,2,3 

Pro komplexní 
pochopení 
modálních sloves 
můžeš zabrousit 
na tyto osvědčené 
ověřené webovky. 

Výsledky z 
minulého týdne 
zaslány na mail 
 
Vybraná cv. 
mailem 
 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

České 
stavovské 
povstání 
 
uč. str. 116 - 
118 
 

České stavovské 
povstání 

Čeští stavové proti 
Habsburkům 
1617- král Ferdinand II. - 
podpora katolíků, porušování 
Majestátu 

PS str. 47 cv. 2, 
str. 48 cv. 4 
 
 
 
 
PS str. 48 - 49 

Film o bitvě na 
Bílé hoře ZDE 
 
Film o popravě 27 
českých pánů ZDE 
 
 

Kapitola bude 
součástí úvodního 
opakování v 
příštím školním 
roce 
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Evropa po 30. 
leté válce 
 
uč. str. 119 

- rozpuštěn zemský sněm 
1618- 2. PRAŽSKÁ 
DEFENESTRACE= počátek 
stavovského povstání  

král sesazen- vláda 30 
direktorů, králem zvolen 
Fridrich Falcký 
8. 11. 1620 - bitva na Bílé 
hoře stavy x 
Ferdinandovo vojsko 
Češi poraženi, král= 
Ferdinand II. 
Důsledky: 1621 - poprava 27 
českých pánů, konfiskace 
jejich majetku 
1627 Obnovené zřízení 
zemské  

Odpovědi pošli na 
mail 
1. Proč povstaly 
české stavy proti 
Habsburkům? 
2. Kdy proběhla 2. 
pražská 
defenestrace? 
3. Jak se 
jmenoval král 
dosazený stavy? 
4. Kde bylo české 
stavovské vojsko 
poraženo? 
5. Kdy proběhla 
poprava 27 
českých pánů? 
 

Odpovědi pošli 
na mail 
brozova@zstgm-
ck.cz do 18. 6.  
 

Ze 
 
 
 
 
 

Jižní Evropa Projdi si prezentaci na téma 
Jižní Evropa  

Poslední 
videokonference 
proběhne v 
pondělí 10:00 - 
10:45 

Video o 
Portugalsku zde 
Video o Gibraltaru 
zde 

Poslat 
poznámky 
můžete 
maximálně do 
úterý 16.6. !  
na 
hrivnac@zstgm-ck.
cz  

Př 
 
 
 
 

St 17. 6. 
CIZOKRAJNÉ 
ROSTLINY 
(uč. str. 110 - 
111) 

Přečti si v učebnici kapitolu “Cizokrajné 
rostliny”. Pokud tě toto téma zaujalo, vyber si 
jednoho zástupce a zpracuj o něm krátký 
REFERÁT (vlastnoručně psaný, rozsah min. A4, 
včetně kresleného obrázku). 

Poznávání 
cizokrajných 
rostlin si můžeš 
procvičit 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).  
 

Fy 
 
 
 
 

Fotoaparát, 
videokamera 
Závěrečné 
opakování 

Fotoaparát-str.42-43 
vyhledej a zapiš pojmy 
Videokamera-vypracuj 
odpovědi k zadaným 
otázkám s učebnicí str.44-45 
Co už umím 
odpovědět-zopakuj si ústně 

 Odkaz na 
fotoaparát-zde 
najdeš všechny 
zadané úkoly 

Na mail stačí 
odpovědět 
 5 otázek z části 
Co už umím 

Nj 
(Vys) 
 
 
 
 
 
 
 

4. lekce - 
Wiederholung
stest 

Vyzkoušej si opakovací test 
v PS str. 40 - 41 (kromě cv. 
4 a 5) 

 POZNÁMKA: kein, 
keine, kein = 
žádný, žádná, 
žádné (zápor v 
němčině 
vysvětlíme v září) 

Test v PS ofoť a 
pošli emailem 
vyučující. 
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Nj 
(Kor) 

Opakování - 
Familie 

Prohlédni si tento rodokmen 
a do sešitu k němu vypracuj 
cvičení. 

 Zde si zopakuj 
slovíčka na téma 
rodina. 

Vypracovaný úkol 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-c
k.cz  

Opakování - 
časování 
sloves 

Zde si zopakuj pravidla pro 
časování sloves. 

 Vypracuj tento 
minitest (k 
otevření testu 
musíš být 
přihlášen do 
svého školního 
maiu).  

Vypracovaný test 
nemusíš fotit, 
výsledky se 
automaticky 
ukládají na mail 
vyučující. 

Inf 
 
 
 
 
 

Počítačová 
grafika - 
úprava 
fotografií 

Během tohoto týdne 
dokončete svůj úkol. 

Informace k úkolu jsou 
ZDE 

 Odkaz na online 
úpravu fotek 
zde 

Hotový úkol 
pošlete nejpozději 
do úterý 16.6. na 
mail: 
hrivnac@zstgm-ck.
cz 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
beachvolejbal
u 

Podívej se na video o 
základech beachvolejbalu. S 
kamarády (stačí i dvě 
dvojice proti sobě) využij 
beachvolejbalové hřiště ve 
svém okolí.  

 Video ke shlédnutí 
zde (základy), zde 
(prsty) zde 
(bagr) zde 
(podání), zde 
(pravidla). 

 

Vkz 
 
 
 

Opakovací 
test 

Vyplňte pracovní list 
(zkontrolujte si v řešení) 

  pošlete na email 
 
bude hodnoceno 
jedničkou 

Vko 
 
 
 

Globální 
problémy 
světa 

Tento týden se koukněte na 
naskenované strany 
učebnice, které se zaměřují 
na největší probléma Země. 
Strana 1 
Strana 2 
Strana 3 

Po přečtení můžete odpovědět na tyto 
otázky:  
Jaké máme alternativní pohony aut? 
Jak se můžeme chránit před 
škodlivými ultrafialovými paprsky? 
Jak se odpadu zbavit kromě 
skládkování? 
Napiš tři teroristické organizace. 

Své odpovědi 
můžete poslat na 
mail do úterý 16.6. 
hrivnac@zstgm-ck.
cz  

Vv 
 
 

Jak chci prožít 
prázdniny 

Zvol si libovolnou 
techniku,jak bys vyjádřil/a/ 
svůj sen o prožitku svých 
letošních prázdnin  

  Dobrovolníci 
mohou na můj 
mail poslat 
výsledek 

Prč 
 
 
 

Zelenina   Zkontroluj si  
svoje znalosti  
v testu 
ZDE 
 
 

Stáhni  
ZELENINA 
POZNÁVÁNÍ 2 
a otestuj se 

 

 
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/open?id=1Tk16PmNyovlzK6cgXTn4Km5kcleHmtx7
https://h5p.org/node/585460
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1CQJKWh7BVR1kvmlZbgyM5qov9Fi0SkKwtdheQaMuliw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZozZ5KsmMY33rqaDlTDK7vCdeSu9kVHkRYJM_8C0JLRmYg/viewform?usp=sf_link
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=NaAvxgyjKXs&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=YpG--pL05ds
https://www.youtube.com/watch?v=7jt4uhYSkUM
https://www.youtube.com/watch?v=jIjLpqIeE3U&has_verified=1
http://www.beach.cz/beach-volejbal/pravidla-beach-volejbalu
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkURVVJelpBWXFjRkE
https://drive.google.com/open?id=1OF_QMkX5LICS78RRFBpp1PFCAUYJzgAd
https://drive.google.com/open?id=1p18t7ub-5xobUw4xyGUphNPtedRwGF-c
https://drive.google.com/open?id=10PWQVIJ6Radb3Pu4hXth324PLWDOKky3
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://dum.rvp.cz/materialy/zelenina-poznavani.html

