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Týdenní plán třídy 7. B 
třídní učitelka Lenka Guňková 

16. 3. – 20. 3. 2020 

Výchovy (UaK – HV, UaK – VV, TV) a PČ dle potřeby. 

 
 

Předmět Téma 
učebnice 

Zápis  
 do školního 

sešitu 

Pracovní 
sešit 

písemně 

Poznámky  
a odkazy Kontrola 

Matematika 

 

 

Procenta 

Výpočet 
počtu 
procent 

Str. 53 - 69 

Nadpis: Výpočet 
počtu procent 

●  příklad z videa 
si přepiš do 
sešitu 

● Učebnice M, 2. 
díl 

●  Vyřeš: str.60/ 
cvičení 9A, 
11A, 13, 14 a 
15 

●  Přepiš si zadání 
z pracovního 
listu a vyřeš 

 
 

  ● Podívej se na 
VIDEO 

● Pracovní list najdeš 
v DÚ Bakaláři pod 
názvem Výpočet 
počtu procent 

Příklady z 
učebnice a z 
PL budou 
součástí testu 
na procenta 
po návratu do 
školy 

 
 
 
 
 

Nadpis: 
Výpočet 
základu 

● příklad z videa 
si přepiš do 
sešitu 

● Učebnice M, 2. 
díl 

●  Vyřeš: str.59/ 
cvičení 4, 5A, 
13, 

 

 ● Podívej se na 
VIDEO 
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https://www.youtube.com/watch?v=_dvcnGB04Z0
https://www.youtube.com/watch?v=_dvcnGB04Z0
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7-lTvg3lk
https://www.youtube.com/watch?v=RJ7-lTvg3lk
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●  Přepiš si zadání 

z pracovního 
listu a vyřeš 

 

 Pracovní list najdeš v DÚ 
Bakaláři jako přílohu pod 
názvem: Výpočet 
základu 

 
  

Anglický 
jazyk CHR 

Kultura, 
mezipředměto
vé vztahy - AJ 
a Dějepis L4 

--- --- 
Přečíst články v učebnici, 
podle nich odpovědět na 

otázky 

Projekt My 
town viz 
systém 

Bakaláři, 
domácí úkoly 

opakování - 
revision --- --- 

Uč.:54 - Revision 
PS: Progress check str. 

42-43 

kontrola PS 
test L4 

Anglický jazyk 
GUN 

Asking the 
way  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definite and 
indefinite 
articles 

UČ str. 46 - přečíst 
komiks, přeložit do 
školního sešitu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastudovat 
používání určitého a 
neurčitého členu 
(the/a/an) v 
prezentaci (vypsat 
poznámky do 
šešitu) 

UČ str. 47/cv. 4a - 
vypracovat do sešitu 

 

 

 

 

 

 

 

PS str. 36 - 
cv. 1 
procvičit 
fráze na 
popis cesty - 
kontrola 
cvičení na 
CD v 
pracovním 
sešitě (1.15) 
 
 

PS str. 36/2 

PS str. 37/3 

Vypsat / vytisknout a 
nalepit slovíčka do 
slovníčku 
 
Procvičování slovíček 
obchody a místa ve městě 
 
 
 
 
 

Procvičování členů - 
pracovní list (udělat jen 
cvičení 1) 

Popis cesty, členy - 
pracovní list 1. část, 
pracovní list 2. část 

 

 

Kontrola sešitu, 
PS po návratu 
do školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test na popis 
cesty a členy 
(the/a/an) 
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https://drive.google.com/file/d/17StUMRYNuDPVa_aTrDXLDegidd2CkBwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpEOpDMCgb42KqoaXgAqgMQ71zb-T_g6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wP0cBzKqq7fWV7KRBzZsRcFl2jw7skYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113GUOrWKYiGGCmjamv5jt9-n_MIPN4zD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmGaf3qUv_kpDIKs5jtSg1JWpahPwztM/view?usp=sharing
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Anglický jazyk 

FIK 
Asking the 
way  
 
 
 
 
 
 

Definite and 
indefinite 
articles 

UČ str. 46 - přečíst 
komiks, přeložit do 
školního sešitu 
 
 
 
 
 

Nastudovat 
používání určitého a 
neurčitého členu 
(the/a/an) - ZDE je 
vysvětlení  

UČ str. 47/cv. 4a - 
vypracovat do sešitu 

PS str. 36 - 
cv. 1 
procvičit 
fráze na 
popis cesty - 
kontrola 
cvičení na 
CD v 
pracovním 
sešitě (1.15) 
 
 

PS str. 36/2 

PS str. 37/3 

Vypsat / vytisknout a 
nalepit slovíčka do 
slovníčku 
 
Procvičování slovíček 
obchody a místa ve městě 
 
 
 

Procvičování členů - 
pracovní list (udělat jen 
cvičení 1) 

Popis cesty, členy - 
pracovní list 1. část, 
pracovní list 2. část 

 

Kontrola sešitu, 
PS po návratu 
do školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test na popis 
cesty a členy 
(the/a/an) 

Anglický jazyk 
KRA 

Opakování 
 
Experiences 
Present 
Perfect 

 
- učebnice - str. 

56/1 
- nalepte si do 

sešitu 
přehled 
nepravideln
ých sloves 

-přečíst v učebnici 
text 
Ambitions 
na str. 56/2 

- přepište zápis a 
vysvětlení z 
prezentace 

 

PS 42/1, 3, 
4, 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS 44/1, 4 
PS 45/5, 6 
(poslech 
máte na CD 
v PS) 

naučit se slovíčka 5A (v PS 
str. 83) 
 
 
další vysvětlení 
předpřítomného času 
najdete v článku zde a zde  
 
 
Použití času v krátkém 
animované ukázce 
 
Krátké video s ukázkami z 
filmů a písniček je zde  

test na 
nepravidelná 
slovesa 
 

Německý jazyk 
KOR + VYS 

3. lekce- 
Personen 
beschreiben - 
uč. str. 35 
 
Projekt Mein 
Freund 
(Vater…)/ 
Meine 
Freundin 
(Mutter…) - 
uč. str. 39 / 
cv. 13 

opsat do šk. sešitů 
slovíčka z uč. str. 35 
/ cv. 4a + český 
překlad (PS str. 33 
+ slovník) 

PS str. 27/ 
cv. 5. a 6 
str. 31 / cv. 
3 

Na papír nakreslit a popsat 
jednu osobu (kamaráda, 
kamarádku nebo člena 
rodiny). 
Nadpis Mein Freund 
(Vater...)/ Meine Freundin 
(Mutter…) - napsat 10 vět 
- využít uč. str. 35 / cv. 4 
+ slovní zásobu z 1. a 2. 
lekce 

Oprava a 
kontrola 
projektů po 
příchodu do 
školy - popř. 
ofotit a poslat 
na školní mail 
vyučujících 
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https://www.helpforenglish.cz/article/2006072901-cleny-v-anglictine-articles
https://drive.google.com/file/d/17StUMRYNuDPVa_aTrDXLDegidd2CkBwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpEOpDMCgb42KqoaXgAqgMQ71zb-T_g6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wP0cBzKqq7fWV7KRBzZsRcFl2jw7skYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/113GUOrWKYiGGCmjamv5jt9-n_MIPN4zD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmGaf3qUv_kpDIKs5jtSg1JWpahPwztM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_A8vBS00tszr11OVtxZv8oFcvHL6o61-
https://drive.google.com/open?id=1_A8vBS00tszr11OVtxZv8oFcvHL6o61-
https://drive.google.com/open?id=1_A8vBS00tszr11OVtxZv8oFcvHL6o61-
https://drive.google.com/open?id=1dG3CiBvXAMQwvkRKurjbCjyCty_CxO0E
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs
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Výchova ke 

zdraví 
 

Život bez 
závislostí 

do sešitu opiš zápis, 
nalep Druhy 
závislostí 

 zápis - DÚ - Bakaláři 
Druhy závislostí - DÚ 
Bakaláři 

kontrola po 
návratu do 
školy 

Výchova k 
občanství 

Státní moc 
zákonodárn

á a 
výkonná 

Poznámky 
součástí 

prezentace 

  Prezentace 

Video – jak vznikají 
zákony? 

Video – Jak funguje 
Poslanecká sněmovna 

Video – Proč je důležitý 
Senát 

Kontrola 
poznámek v 

sešitu 

   Zeměpis 

 

USA Zápis do sešitu 
součástí 

prezentace 

PS str. 27 
cv. 1,2 

+ úkoly z 
prezentac

e 

Používat google mapy 

  

  

Kontrola 
poznámek v 

sešitu a 
součást 

budoucího 
testu 

 
Dějepis 

Gotika, 
architektura, 
malířství, 
sochařství 
str. 94 - 96 

Zápis do sešitu 
najdeš v prezentaci 
ZDE 

str. 39, 40 Namaluj do sešitu gotickou 
stavbu (inspiruj se 
učebnicí…..)  

Kapitola bude 
součástí testu 
Středověk - 
opakování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přírodopis 

 

Kapradiny 
(učebnice 
str. 62, 64 - 
65) 

Udělej s pomocí 
učebnice  
NEBO použij 
prezentaci. 

PS str. 29 

řešení PS 
viz 
prezentace 
;-) 

 

Prezentace ZDE 

ZDE v online testu si 
můžeš ověřit zvládnutí 
učiva „Výtrusné 
rostliny“ (mechorosty, 
přesličky, plavuně, 
kapradiny). 

 

 
Kontrola 
školních sešitů, 
kontrola PS. 

Rostlinné 
orgány - 
Kořen 

(učebnice 
str. 66 - 67) 

Udělej s pomocí 
učebnice  
NEBO použij 
prezentaci. 

PS str. 30 

řešení PS 
viz 
prezentace 
;-) 

Prezentace ZDE 

ZDE nalezneš odkaz na 
online doplňovačku na 
téma „Kořen“. 

 
Kontrola 
školních sešitů, 
kontrola PS. 

Chybí ti oblíbená “Flexicvičení”? Využij aktuální nabídky společnosti FRAUS a získej ZDARMA 
interaktivní učebnici přírodopisu ZDE :-) 
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https://drive.google.com/open?id=1BMLLsbsNld89IRraOA1-WTuVK2LVLzx4
https://drive.google.com/open?id=1BMLLsbsNld89IRraOA1-WTuVK2LVLzx4
https://www.youtube.com/watch?v=RWlHMq_A9ks&list=PLKqQxo2sZ8NfE1cA9z3J-XW7A6OTSQuaB&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RWlHMq_A9ks&list=PLKqQxo2sZ8NfE1cA9z3J-XW7A6OTSQuaB&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GeMtPran96U&list=PLKqQxo2sZ8NfE1cA9z3J-XW7A6OTSQuaB&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=GeMtPran96U&list=PLKqQxo2sZ8NfE1cA9z3J-XW7A6OTSQuaB&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CMG9Ff9z3iE&list=PLKqQxo2sZ8NfE1cA9z3J-XW7A6OTSQuaB&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CMG9Ff9z3iE&list=PLKqQxo2sZ8NfE1cA9z3J-XW7A6OTSQuaB&index=8&t=0s
https://drive.google.com/open?id=1B1bezgXJkObHWn_BaBRwPEmuAK5SyY2j
https://www.google.cz/maps
https://www.google.cz/maps
https://drive.google.com/file/d/1GV3G0jzH0bfI3JN05pNz4-aAb1Y4it3k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ihJsNqpzg2FJTli7lEuqfdGMtqC5Lsqx/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2124
https://drive.google.com/file/d/1uuIbGCd5jkCwz4DCKE8fqJG3KMPF3KX6/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2123
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
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Fyzika 

Hydraulická 
zařízení 
Vztlaková síla 

str.učebnice 84-85 
přečíst,tabulka 
str.85 opsát,použij 
video 
str.86 vztlaková síla 
přečíst zajímavosti , 
v příloze si najdeš 
vysvětlení 
Vztlaková síla 

 DÚ v Bakalářích 
Youtube video 
Hydraulické zařízení 
Příloha Vztlaková síla 

kontrola sešitu 

Výtvarná 
výchova 

Koláž Vyrobit libovolnou 
papírovou koláž  

 materiál:noviny, časopis 
aj 

 

Tělesná 
výchova 

Kondiční 
cvičení 

  Podrobný plán  - viz Dú v 
Bakalářích 

Kontrola - 
rozcvička a 
běh na čas 
na stadionu 

 

Pracovní 
činnosti 

Pozemky 

Osivo a 
sadba 

  Ukázka na internetovém 
obchodě ZDE 

 

Informatika MS WORD – 
celková 
úprava textu 

    Zopakovat veškeré 
funkce programu MS 
Word 

Zadání úkolu 
zde 

Literatura K. H. 
Borovský: 
Král Lávra 

Čít. str. 87-89 
přečíst úryvek 

Napiš stručné 
shrnutí obsahu 
textu do sešitu 

  Kontrola 
sešitu po 
návratu do 
školy 

Český jazyk Věta 
jednoduchá 
a souvětí 

  Pracovní list - 
nastudovat a opsat do 
sešitu modrou tabulku s 
výkladem, udělat cv. 
1-5 (vytisknout a 
vyplnit nebo napsat 
cvičení do sešitu) 
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https://www.osiva.cz/z/obalovana-osiva/
https://drive.google.com/open?id=1TXW37rjM6KimlR2pL9aI09AzSrn-LBEV
https://drive.google.com/file/d/1WJVX_jKeeINAPfBU9ERWNEZw5w6hKbiD/view?usp=sharing

