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

23. 3. – 27. 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 

Český Jazyk 
Další 

neohebné 
slovní druhy 

Uč.:69-71 výtah z 
tabulek - 
předložky, 

spojky, částice, 
citoslovce 

PS:29,30/1,2,3 

Uč.:69-71/ 
cvičení 5 jako 

poslední 
možno také 
navštívit: 
předložky, 

spojky, částice, 
citoslovce 

kontrola PS 

Literatura Četba --- 

Na chvíli 
opustme 
Hravou 

literaturu 

Knihovna e-knihy 
ke stažení 

zdarma, když 
nemůžeme do 

knihovny. Info ve 
sdílené složce. 

Padlet, 
čtenářský 

deník 

Anglický jazyk 
KRA 

Present 
Perfect 

 - zkontrolujte 
cvičení z 
minulého týdne 
pomocí klíče 
- PS 46/1, 2, 3 
- PS 47/4 

- pokračujte s 
učením 
nepravidelných 
sloves 
- na této stránce 
můžete procvičovat 
present perfect 
online 
- k procvičení 
použijte i tento 
pracovní list 
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https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-predlozky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-spojky/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-castice/
https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-citoslovce/
https://drive.google.com/open?id=1sTnBt0ahr__jvyOL_1HTxEsxb_HGofJx
https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni
https://drive.google.com/open?id=1ErCCsYQQ56AkrzrfVSEkdClTRu0Ox8bR
https://drive.google.com/open?id=1wb-UJxolPwebMGYOQMkHeTcTIKzQcfW_
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
https://drive.google.com/open?id=1DtuLXiBmrt5Os83vNxw-TOakPlilV3_a
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Anglický jazyk 
CHR 

Experiences 
Present 
Perfect 

Uč.: - str. 56/1 
-přečíst v učebnici 
text Ambitions na 
str. 56/2 
praktické záložky se 
40 a 60 
nepravidelnými 
slovesy(vytisknout 
a osvěžit si tvary 
příčestí-zde 3., 
modrý sloupec) 

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

- naučit se slovíčka 
5A (v PS str. 83) 
 - vysvětlení 
předpřítomného 
času najdete v PS: 
78/5.1 a v článku 
zde a zde(tento je 
jednodušší) 
 
Použití času v 
krátkém 
animovaném videu 
Jako příklad užití 
krátké video s 
ukázkami z filmů a 
písniček je zde 

test na 
nepravidelná 
slovesa 

Anglický jazyk 
GUN 

The Tailor of 
Swaffham 

-kontrola cv. z 
min. týdne - zde 

-doplň k 
příběhu v 
Uč.cv.1b/48 a 
cv. 2/s. 49 a z 
PS cv.1/38  

-přečti si příběh - 
Uč. s. 48 
- opakování 
členů (a, an, the) 
- cv.2/ s. 38 PS 
- procvičování 
slovíček - PS s.84 
Cities - A,B po 
slovíčko Turn 
right (jen 
procvičování, už 
máte umět!) 
 
 

 

Anglický jazyk 
FIK 

Definite and 
indefinite 
articles  

 

 

The Tailor of 
Swaffham - 

přečíst si článek 
a porozumět 

textu  

kontrola cvičení v 
PS str 36/2 + 37/3 
a v UČ str. . 47/cv. 
4a VÝSLEDKY ZDE 
opravit si chyby  

 

Napiš svými slovy o 
čem je článek THE 
TAILOR OF 
SWAFFHAM - do 
školního sešitu 
(max. 3-4 věty 
česky) 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
Video k příběhu 
ZDE 

opravit si chyby 
ve cvičeních - 
kontrola ve škole 
po návratu  
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https://www.helpforenglish.cz/article/2010062003-zakladni-nepravidelna-slovesa-zalozka
https://www.helpforenglish.cz/article/2011040502-irregular-verbs-zalozka
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
https://docs.google.com/document/d/1AfP4Yzy7ggB00clD4GqiOCJM7qSlMUO2C_DtzTi3BIU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15TunTYxF9GAsVVkN7BXf6TCEr2tho_uJrOrVYh2wqO8/edit
https://www.youtube.com/watch?v=89-U_FZsouA
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Německý jazyk 
KOR 

Popis osob 
- opakuj si 
slovíčka z UČ str. 
35/cv.4 

Vypracuj cvičení z 
tohoto odkazu (do 
šk. sešitu napiš celé 
věty) 
 
 

 Dobrovolné: 
Procvičovat a 
prohlubovat 
znalosti můžeš i v 
této online učebnici 
- v učebnici se 
musíš proklikat na 
tyto strany: str. 
27/cv. 3 a 5  
str. 29/cv.6 
- poslech. 
cvičení/videa: 
str. 23/cv. 26 
str. 29/cv. 8 
 
 

Kontrola šk. 
sešitu a PS po 
návratu do školy 
 
Pokud chceš 
zkontrolovat 
cvičení hned, 
můžeš je nafotit 
a poslat mailem 
na 
korchova@zstg-c
k.cz 
 

Činnosti ve 
volném čase 
(opakování) 

Cvičení z tohoto 
odkazu napiš do 
školního sešitu 

PS str. 28/cv. 10 
PS str. 29/cv. 13 

Německý jazyk 
 VYS 

3. lekce- Freizeit 
- uč. str. 36 
 

přepsat do šk. seš. 
uč. str. 36/cv.6 
Monika macht… 
uč. str. 3//cv.7 -do 
šk. seš. Vanessa 
spielt.../ spielt 
nicht… atd. POZOR 
nicht za slovesem 
do uč. tužkou str. 
38/cv.11 
 

 Slovní zásobu a již 
probrané učivo si 
můžeš procvičit na 
dum.rvp.cz/mat
erialy/slovni-zas
oba-einheit-1.ht
ml a také 
dum.rvp.cz/slov
ni-zasoba-einhei
t-2.html 

 
 

3. lekce - uč. str. 
36 
gern/lieber/am 
liebsten 
uč. str. 36/cv.5a 
- přečíst, b- 
tužkou označit 
RxF 

zápis do šk. seš. 
gern=rád/a, 
lieber=radši,am 
liebsten=nejradši 
ústně uč. 
str.37/cv.8 

PS str. 28/cv. 
8,9,10 

slovní zásoba PS 
str. 33 
pro zábavu - testík 
na 
www.nemecky.net 
- nejčtenější testy - 
pro začátečníky 

ofotit a poslat 
mailem vyplněná 
cvičení v PS 
str.28 nebo 
kontrola ve škole 

Přírodopis 

Rostlinné 
orgány – 
Stonek 

(učebnice str. 
68 – 69) 

Stručně vypiš z 
učebnice: 
1) Funkce stonku 
– viz zelený 
rámeček 
2) Typy stonku – 
lodyha, stvol, 
stéblo, oddenek 
3) Přeměny 
stonku – viz 
obrázky v zelené 
liště na str. 69 
 

PS str. 31 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE 

Pro zájemce 
ONLINE CVIČENÍ 
na téma stonek. 

Dobrovolně 
(za PLUS) pošli 
na konci týdne 
foto svého 
zápisku v 
sešitě na mail 
papouskova@z
stgm-ck.cz 
(do předmětu 
napiš třídu a 
příjmení). 
 
PS si 
zkontroluj 
sám/ sama. 
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https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/17713
https://www.mauthor.com/present/6473876817707008
mailto:korchova@zstg-ck.cz
mailto:korchova@zstg-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1H13VsDj-X4HdxI85miI25nMVbVLdgvk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H13VsDj-X4HdxI85miI25nMVbVLdgvk5/view?usp=sharing
http://www.nemecky.net/
https://drive.google.com/file/d/1YhGCtozsh66brfcMDHoj6nNXNRW2GCFK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhGCtozsh66brfcMDHoj6nNXNRW2GCFK/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2125
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
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NEBO použij 
ZÁPIS z 
prezentace. 
 

 

Rostlinné 
orgány – List 

(učebnice str. 
70 – 72) 

Stručně vypiš z 
učebnice: 
1) Funkce listů 
2) Postavení listů 
na stonku 
3) Nakresli a 
popiš vnější 
stavbu listu 
4) Přeměny listu 
 
NEBO použij 
ZÁPIS z 
prezentace. 
 

PS str. 32 
 
(řešení PS v 
prezentaci) 
 

Prezentace ZDE 

Pro zájemce 
ONLINE CVIČENÍ 
na téma list. 

Opakovací otázky 
ZDE – máš-li 
chuť, sám sebe 
„vyzkoušej“ z 
probraného učiva 
 

TIP z přírodopisu pro zájemce: Jdi do přírody a najdi příklady jednoduchých listů, 
příklady složených listů a pozoruj různé typy okrajů listů (podle učebnice str. 71), pokud 
nějaké listy najdeš :-) 

BONUS z přírodopisu pro zájemce: Kdo chce získat jedničku (za 3 body) na dálku, 
pošle názvy – stačí rodová jména ptáků z obrázku ve správném pořadí (nejlépe po řádcích 
zleva doprava) na mail papouskova@zstgm-ck.cz (do předmětu napiš třídu a příjmení) – 
uzávěrka v pátek 27. 3.  

Dějepis Gotika - 
opakování, důraz 
na region Český 
Krumlov, str. 94 
- 96 
 
 
 

● Přečti si o 
rozvoji gotiky v 
Č. Krumlově 
ZDE a do 
sešitu zapiš 
nejdůležitější 
informace 

 Gotické stavby 
postavené za Karla 
IV. najdeš ZDE 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola zápisků 
v sešitě po 
příchodu do 
školy 

Vzdělanost ve 
středověku str. 
96 - 97 
 

● Zápisky do 
sešitu najdeš 
na emailu 

  Kapitola bude 
součástí testu o 
středověku 

Informatika 

MS WORD – 
celková 

úprava textu 

    Pokračovat v 
zadaném úkolu 

 

 

Zadání 
úkolu zde 
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https://drive.google.com/file/d/1gholHu_H7WGtv9mLOEd6FBLLlA_2IKL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gholHu_H7WGtv9mLOEd6FBLLlA_2IKL2/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2127
https://drive.google.com/file/d/1blIe3so8gK_mmmkSja_NTL2SZmmPfM8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1blIe3so8gK_mmmkSja_NTL2SZmmPfM8K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGVa0O2uOgTSC18_jTsoJk3UOrwAqgSW/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_gotika.xml
http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_gotika.xml
https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0
https://drive.google.com/open?id=1TXW37rjM6KimlR2pL9aI09AzSrn-LBEV
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Tělesná 
výchova 

5 Tibeťanů  Při cvičení je 
velmi důležité i 
dýchání. Dbejte 
na to aby bylo 
plynulé, hluboké 
a pomalé. Před 
cvičením se 
nezapomeňte 
řádně rozcvičit. 
Udělejte pár 
pohybů na 
zahřátí svalů a 
kloubů (např. pár 
dřepů, úklony). 

Cviky si zkus 
zapamatovat.  

Popis cvičení 
najdete zde.  

 

Výtvarná 
výchova 

Koláž s 
písmem 

podle instrukce z 
minulého úkolu 
doplň  k témuž 
úkolu libovolný 
nadpis 

koláž z 
předešlého 
úkolu Bakaláři 
DÚ 

 zhodnocení 
obou úkolů 
dohromady 

Výchova ke 
zdraví 

Prezentace   Opiš zápis do 
sešitu 

kontrola po 
návratu do školy 

Fyzika 

Archimedův 
zákon, výpočet 
vztlakové síly 

text str.88-popiš 
příběh o 
Archimedovi str.88 
zapsat znění 
Arch.zákona,vztah 
pro výpočet 
vztlakové 
síly,opiš,př.1 str.89 
s přiloženým 
příkladem v DÚ Bc 

 učebnice 
najdi na internetu 
libovolný odkaz 
Archimedův zákon 
-příklady a 1.si 
zpracujdo sešitu 
Youtube 
Archimedův zákon 
 

kontrola sešitu 
po příchodu do 
školy 

Zeměpis 

Asie - úvod, 
vodstvo 
Str. 73-75 

●Poznámky si 
udělat po 
přečtení textu v 
učebnici 
str.73-75 
(poloha Asie, 
rozloha, povrch 
vybrat tři 
informace, 
vodstvo zapsat, 
jak je 
rozdělujeme, 
jezera úvod + 1 
informace o 
Bakalu 

 
 
 

Pracovní sešit - 
str. 34 cv. 1 
(práce s google 
maps nebo 
atlasem)  
Praocvní sešit 
str. 35 cv. 1 
(opakování na 
povrch Asie) 

Hra na procvičení 
států Asie 
Hra na procvičení 
moří, zálivů, 
ostrovů a 
poloostrovů Asie 
Pokud máš 
tiskárnu můžeš si 
vytisknout slepou 
mapu států Asie 

Kontrola sešitu a 
pracovního 
sešitu po 
návratu do školy 
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https://www.youtube.com/watch?v=71jaJu0dc98
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUWDZkM0xNbl9Ma0k
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUWDZkM0xNbl9Ma0k
https://www.google.cz/maps
https://www.google.cz/maps
https://www.purposegames.com/game/staty-asie-game
https://www.purposegames.com/game/staty-asie-game
https://www.purposegames.com/game/da62af5967
https://www.purposegames.com/game/da62af5967
https://www.purposegames.com/game/da62af5967
https://www.purposegames.com/game/da62af5967
https://drive.google.com/open?id=144m5uV55jmw1fIdY9hnNhy5t06b6rZo8
https://drive.google.com/open?id=144m5uV55jmw1fIdY9hnNhy5t06b6rZo8
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●DOPORUČUJI: 

video o úvodu a 
povrchu Asie 
●Začni si 

procházet státy 
Asie, kde se 
nachází, jak 
jsou velcí atd. 
(str.72, nebo 
google maps) 

Výchova k 
občanství 

Soudní moc 
ČR 

Poznámky jsou 
součástí 
prezentace 

 Pracujte s 
prezentací 
(informace + 
úkoly) 

Kontrola sešitu 
po návratu do 
školy 

Matematika 

 

 

Procenta 
kolem nás 

učebnice 2. 
díl 

Str. 61- 69 

23. 3.  
Nadpis: 
Procenta 
kolem nás 
Učebnice M, 2. 
díl 
●  Vyřeš: 

str.61/ 
cvičení 1, 2, 
str.62/ cv. 3, 
4, 5 

24. 3. 
●  počítej: str. 

63/7, 8, 9 
25. 3. 
● počítej: str. 

64/10, 11, 12 
26. 3. 
● počítej: str. 

64/13, 
str.65/14  

27. 3. 
Nadpis: 
Úroková míra 
a úrok 
str. 65 - 69 
● prostuduj si 

ukázkovou 
úlohu A str. 
65 - 66 a 
úlohu B na 
str. 67 - 68 
 

  ● Podívej se 
na VIDEO 
a spočítej 
si podle 
něj, co 
nejvíce 
příkladů 

 

  

Příklady z 
učebnice a z 
PL budou 
součástí 
testu na 
procenta po 
návratu do 
školy 
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https://www.youtube.com/watch?v=xGn4ELJihkM
https://www.youtube.com/watch?v=xGn4ELJihkM
https://www.google.cz/maps/
https://drive.google.com/open?id=1oN62rAJrQQLh2S0XFGFBJqFY3ns0T3Wr
https://www.youtube.com/watch?v=_dvcnGB04Z0
https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates/pre-algebra-percent-word-problems/v/tax-discount-and-tip-examples

