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

22. 6. - 26. 6. 2020 

Důležité informace - čtěte pozorně!!! 
Při vstupu do školy musíte odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového 
infekčního onemocnění (ke stažení na webu školy - O ŠKOLE - Úřední deska) Dále musíte mít roušku. 

1. Vybírání učebnic: středa 24.6. 2020 proběhne vrácení všech učebnic (čistých, zalepených, 
vygumovaných). Tabulka/seznam učebnic k nahlédnutí ZDE. 
Začátek vybírání od 8:00 dle instrukcí v mailu. 

2. Vyklizení skříněk: středa 24.6. 2020 po odevzdání učebnic. 
3. Předávání vysvědčení: úterý 30.6. 2020 od 8:00 dle instrukcí v mailu. 
4. Online pokladna: Prosíme o doplnění záporných zůstatků, kladné zůstatky u stávajících žáků se 

převádí do nového školního roku. 
5. Info ŠJ:  Prosíme rodiče o navýšení inkasa (včetně svačiny) na nový školní rok - podrobnosti viz 

web školy (záložka JÍDELNA).  
6. Info nový školní rok: viz web školy DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ (červenec-srpen 2020). 

 

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-c
k.cz 

Učebnice Připravit učebnici a Čítanku k odevzdání. 
 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
učiva 

● dle vlastní volby si 
vyhledejte příklady z 
nabídky na webu  

LINK_1 
LINK_2 
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https://www.zstgm-ck.cz/wp-content/uploads/2017/11/U%C4%8Ditele/Hal%C3%A1%C4%8Dek/koronavirus/priloha_cestne_prohlaseni.pdf
https://drive.google.com/open?id=1AhheayMtWoskwIjnQVDSfgMWSMhMLRcT
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
http://cihak.webz.cz/index2.php?volba=sedm
http://matikabrdickova.sweb.cz/7_rocnik.htm
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Aj (FIK) 
 
 
 

Should / 
shouldn't 
 
Must/ mustn´t 

Opakování modální sloves 
SHOULD / SHOULN´T  
 
MUST / MUSTN´T - přečti si 
vysvětlení těchto modálních 
sloves  

PS str. 
56/1 
PS str. 
56/2 
PS str. 
56/3  
vyber si 1 
cvičení dle 
uvážení  

Opakování slovní zásoby  
LEKCE 5  
LEKCE 6  

Děkuji za Vaší 
snahu a pilnou 
práci.  
PŘEJI HEZKÉ 
PRÁZDNINY! :)   

Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
 
 
Progress 
check 
 
 
Revision 
 
 
 

 - opravit 
cvičení dle 
klíče 
- PS 62/1, 
62/2, 
62/3, 62/4 
- PS 71/1, 
71/2, 71/3 
- zopakujte 
si i 
nepravidel
ná slovesa 
v křížovce 

 Nezapomeňte si 
dát do pořádku 
učebnice a já se 
na vás budu těšit 
zase v září! 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

6.lekce 
Culture, 
Health 
 

UČ: 76-77 pročíst a projít UČ: 
78 Revision 
 

PS:62-65/z
pracujte 
cvičení dle 
uvážení 

klíč ke cvičením v PS 
zde. 

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

Učebnice Připravit učebnici k odevzdání. 
Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Traveling = 
cestování 
 
Irregular 
verbs 
= 
nepravidelná 
slovesa 
 
Slovní zásoba 
- procvičování 

  Vyzkoušej si pexeso 
týkající se slovíček 
cestování ZDE. 
 
Procvič nepravidelná 
slovesa formou hry 
tetris. 
 
Zahraj si scrabble ZDE. 

Napiš mi na mail, 
co tě v době 
karantény nejvíce 
v angličtině 
bavilo (čtení, 
projekty, online 
procvičování 
formou her 
apod.) a co bys 
třeba uvítal příští 
šk. rok i ve 
výuce. budu se 
těšit .-) Přeji 
krásné a ničím 
nerušené 
prázdniny! 
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https://docs.google.com/document/d/1ITK2bFrs1n0y3HUdyWtuVY4ig0k6aDGqQBq5DUHT3LQ/edit
https://www.helpforenglish.cz/article/2009101702-sloveso-must-co-musim-a-nesmim
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1JGu8DY35X6rBMKZf0ZxtW0Onp8SAL9U5zUQ6ljmWsq4
https://drive.google.com/open?id=17zfu1nmRuCGGRdyQi0WT_ZPLHR29LKvm
https://drive.google.com/open?id=1C1dHddnp7t5hzM8j_by1ZfPi3hsT8CrX
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-cestovani-2-uroven?source=explicitMapGlobal
https://www.umimeanglicky.cz/tetris-past-simple-tense-creation?source=explicitMapGlobal#
https://www.umimeanglicky.cz/scrabble-animals-basic/366
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

 Renesance 

 

Opakování  

  

 

Renesance  

14., 15. stol. - vznik v Itálii 
Humanismus= středem 
zájmu se stává člověk 
Renesance = 
znovuzrození člověka 
návrat k antice 
důraz na lidský rozum 
Rozvoj vzdělání + objevy = 
nové názory 
Rozvoj malířství a sochařství 
LEONARDO DA VINCI 
MICHELANGELO 
DONATELLO 
RAPHAEL SANTI 
BOTTICELLI  

PS str. 50 - 
52  

Prezentace ZDE 

Závěrečné opakování 
ZDE  
ZDE  
ZDE  
ZDE 
ZDE   

Opakovací testy 
ZDE  
ZDE 

 

 

Kapitola bude 
součástí 
úvodního 
opakování v 
příštím školním 
roce 

 

Ze 
 
 
 
 

Západní 
Evropa 

Poslední prezentace o 
Západní Evropě. Projděte si 
jednotlivé státy tohoto 
regionu. Zápis už si dělat 
nemusíte :)  

 Prezentace ZDE 
 
Video o Brexitu zde 
Video o Amsterdamu zde 
Video o Dublinu zde 
Video o Nizozemsku zde 

Př 
 
 
 
 

Po 22. 6. 
Opakování - 
krytosemenné 
rostliny  
(uč. str. 85 - 
11) 

Připomeň si hlavní znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin - 
viz tabulka v učebnici na str. 85.  
Připomeň si, které skupiny krytosemenných rostlin patří mezi 
dvouděložné (uč. str. 86 - 103) a které mezi jednoděložné (uč. 
str. 104 - 109). Nechybí ti žádná z uvedených skupin ve tvém 
sešitě? Pokud ano, doplň si učivo podle předchozích týdenních 
plánů. 

Závěrečný 
opakovací TEST  
JEDNODĚLOŽNÉ 
DVOUDĚLOŽNÉ 
 
Snaž se oba 
TESTY splnit na 
100% ;-) 

St 24. 6. 
VYBÍRÁNÍ 
UČEBNIC 

Učebnice bude pro vrácení řádně nachystaná (sundaný obal, zalepená vazba v případě 
poškození, stránky vygumované, vložené papíry vyndané, ohnuté stránky narovnané, 
apod.) DĚKUJI A KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJI ;-) 

Fy 
 
 
 
 

Souhrnná 
opakování z 
mechaniky a 
optiky 

Souhrnná opakování 
Soustřeď se jen na 
křížovku a ústně jen tak pro 
sebe si zopakuj tyto úlohy: 
5,7,9,10,13.16,178,24,25,30 
Ostatní úkoly s výpočty 
necháme na budoucnost 
 

 Odkaz na Souhrnná 
opakování 

24.6.vybírání 
učebnic 
/zkontrolovat 
,odbalit,vygumov
at popřípadné 
poznámky,vyndat 
papíry/ 
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http://www.davidmikolas.cz/dejepis/prezentace/renesance_a_humanismus.pdf
http://www.davidmikolas.cz/dejepis/prezentace/renesance_a_humanismus.pdf
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=56
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=57
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=57
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=58
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=59
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=60
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=33
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=34
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=34
https://drive.google.com/open?id=1qRwtnAygM6bnqL-mxdEDy2xjqCTFxc5x
https://edu.ceskatelevize.cz/brexit-a-tzv-back-stop-5e4423ef4908cf0125157e1b
https://edu.ceskatelevize.cz/amsterdam-metropole-na-kole-5e4423ef4908cf0125157e1e
https://edu.ceskatelevize.cz/dublin-hlavni-mesto-irska-5e4423f04908cf0125157e20
https://edu.ceskatelevize.cz/nizozemsko-zeme-pod-hladinou-more-5e441eb1d76ace2c451dddb9
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2149
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2144
https://drive.google.com/file/d/1S8g5aG5309YVrCNmt5oVGxBpvJLLxXeN/view?usp=sharing
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Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiederholung Vyzkoušej si různé online 
testy ZDE, ZDE, ZDE, ZDE 

 Možná objevíš ještě jiné 
testy z němčiny, tak 
neváhej a vyzkoušej je! 

 

Nj 
(Kor) 
 
 
 
 

Opakování 
učiva 7. 
ročníku 
 

Procvičování slovní zásoby - barvy, čísla, 
rodina, škola 
 
Online test zde. 

Při vracení učebnic nezapomeňte 
odevzdat i svůj pracovní sešit. V září 
vám bude opět navrácen, budeme v 
něm pokračovat. (Více info ve školním 
mailu).  

Inf 
 
 
 

Počítačová 
grafika - 
úprava 
fotografií 

Kdo bude chtít může si 
upravovat fotky v 
programu z minulých 
týdnů. 

 Odkaz na online úpravu fotek zde 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Základy 
nohejbalu 

Podívej se na jednotlivé 
odkazy o nohejbalu. S 
kamarády (stačí i dvě dvojice 
proti sobě) využij 
nohejbalové hřiště ve svém 
okolí.  

 Odkazy zde (pravidla), 
zde 
(útočné údery), zde 
(historie). 

 

Vkz 
 

Opakovací test Vyplňte pracovní list 
(zkontrolujte si v řešení) 

   

Vko 
 
 

Opakování Z VKO máme všechna témata 
hotová, tak si můžete zkusit 
opakovací testík z celého 
roku.  

 Testík část 1 
 
Testík část 2 

Vv 
 

Prázdniny jsou 
za dveřmi 

Nakresli si jenom jen tak 
něco pro radost 

   

Prč 
 
 

Zelenina   Zkontroluj si  
svoje znalosti  
v testu ZDE 
  

Stáhni  
ZELENINA 
POZNÁVÁNÍ 2 
a otestuj se 
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http://www.testpark.cz/testy/nemcina
https://testi.cz/testy/nemcina/
https://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=ZABB&svp=-&svp_ch=off&l=de
http://nemecky.net/krizovky/
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-barvy?source=explicitExercise
https://drive.google.com/file/d/1urzQNkuUOaetHF0m6ZXhIz9KRBponL-C/view?usp=sharing
https://testi.cz/testy/nemcina/rodina/
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-skola-vybaveni-cinnosti?source=explicitExercise
https://klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709427de43e381f762fff46250b6b8c6aec7461606c&hash=1&lang=deutch&book=wir_1&cap=2&test=12564
https://www.upravafotek.cz/modern/
https://www.nohejbal.cz/clanky/pravidla-nohejbalu/
https://www.zs-nucice.cz/UserFiles/File/eu_new_321-460/VY_32_INOVACE_434.pdf
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10655256238-lvicata/215562231500003/titulky
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkURVVJelpBWXFjRkE
https://drive.google.com/open?id=14g7h_GS4FbM6cL-spe2ryaS0uRT0Mmke
https://drive.google.com/open?id=1dIyYAzcop_2TEYaatywsNWLdtUaargy8
https://dum.rvp.cz/materialy/zelenina-poznavani.html

