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Týdenní plán třídy 7. A  
třídní učitel Mgr. Radek Hřivnáč 

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 
Opakování 

Připomenout si 
vzorové úlohy z 
příloh v Bakalářích 

 Písemně do sešitu 
vypracovat cvičení z 
pracovních listů - Bakaláři 
- DÚ 

Kontrola sešitů 
Vše bude 
součástí testu 
po návratu do 
školy 
 

Český Jazyk Rozlišování 
věty hlavní a 
vedlejší  
 
Opakujeme 
větné členy 
 
Literatura 
 
 

nalepit pracovní 
listy z Bakalářů 
 
 
tabulka - viz.  
Bakaláři 
 
 
 

vypracujte 
cvičení v PS 
str. 38/6, 8, 9 

Pracovní listy - DÚ Bakalá 
 
 
 
 
 
 
Zpracujte čtenářský deník 
z knížky, kterou jste si 
vybrali z doporučené 
četby, vložte na padlet 
 

test na 
rozlišování HV, 
VV 
 
 
 
 
kontrola po 
návratu do 
školy 

Anglický 
jazyk KRA 

Opakování 
 
Experiences 
Present 
Perfect 

 
 
- učebnice - str. 

56/1 
- nalepte si do 

sešitu 
přehled 
nepravidel
ných 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 
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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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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) 

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) 
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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
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
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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 

Zeměpis Střední 
Amerika a 

Karibik 

Učebnice s. 
56 – 61 

Zápis do sešitu 
součástí 

prezentace 

  

  

PS str. 28 
cv. 2,4 a 
str. 29 cv. 

1,2,3 

Výukové video o této 
části Ameriky 

Používat google mapy 

Kontrola 
poznámek v 

sešitu a 
součást 

budoucího 
testu 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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https://drive.google.com/file/d/1cJbnsLJw2jUcM10SRKQ6YBRxPQD_JvMv/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_B1PG3823gk&list=PLs8T-WHZWgDVtthwvojN8boEb_Tbjjgjy
https://www.youtube.com/watch?v=_B1PG3823gk&list=PLs8T-WHZWgDVtthwvojN8boEb_Tbjjgjy
https://www.google.cz/maps
https://www.google.cz/maps
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
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Chybí ti oblíbená “Flexicvičení”? Využij aktuální nabídky společnosti FRAUS a získej ZDARMA 
interaktivní učebnici přírodopisu ZDE :-) 

Výchova ke 
zdraví 

Fáze 
lidského 
života 

Poznámky 
součástí 

prezentace 

Úkoly 
součástí 

prezentace 

Prezentace na 
jednotlivé fáze vývoje 

člověka 

Kontrola 
poznámek v 
sešitu 

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 

Informatika MS WORD – 
celková 
úprava 
textu 

    Zopakovat veškeré 
funkce programu MS 

Word 

Zadání 
úkolu zde 

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 

Praktické 
činnosti 
(pozemky) 
 

Osivo a sadba   Ukázka na internetovém 
obchodě ZDE 

 

Tělesná 
výchova 

Protahování Snažte se při 
pauzách od učení 
protáhnout a hýbat 
se 

 Doporučené cviky: 
1. protažení svalů na 

nohou a rukou 
2. Protahování např. 

Pozdrav slunci 
8. 10 dřepů  
9. 8 sklapovaček 
10. 5 kliků 
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https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
https://drive.google.com/open?id=1Ujyuu0TOfk7iRYlzU0jDHDvCsCC67bu9
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=1TXW37rjM6KimlR2pL9aI09AzSrn-LBEV
https://drive.google.com/file/d/1GV3G0jzH0bfI3JN05pNz4-aAb1Y4it3k/view?usp=sharing
https://www.osiva.cz/z/obalovana-osiva/
https://www.youtube.com/watch?v=UHH-FIhOuGs
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Výtvarná 
výchova 

Skládačka z 
papíru - 
dárkový košík 

  Slož si dárkový košík z 
papíru - ukázka ZDE 
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https://www.youtube.com/watch?v=PVGdIKskxzo

