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Týdenní plán třídy 7.B 
třídní učitelka Lenka Guňková 

30. 3. – 3. 4. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druhy VV - 
věta 
podmětná a 
předmětná 
 
 
 
 
 
 
 

Uč. s.91 a s.92 - opiš 
rámečky do sešitu. Na druhy 
vět vedlejších se ptáme 
stejně jako na větné členy! 
do seš. vypracuj z Uč. s. 92/ 
cv.1 nahoře a cv.1 dole. 
Na str.93 v Uč, zkus cv.2 - to 
vyfoť a pošli na můj mail 

PS 
s.41-42/cv. 
5 
 
Kdo chce, 
tak výborné 
procvičování 
druhů VV je 
na stránce 
www.skolas
nadhledem.

Procvičujte pravopis 
viz 
www.skolasnadhledem
.cz kód opiš z PS 
vpravo dole na s. 50 
 
 
 
 

Kontrola cv. z 
minulého týdne 
ZDE 
 
 
 
zápisky v sešitě, 
vybrané úkoly 
mailem 
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http://www.google.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/
https://docs.google.com/document/d/14OQUZmDVd1Uwzty-gyTZJZqwN_qFPls9PqspJLIM-_c/edit?usp=sharing
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Lit 

Pokračujete v 
četbě povinné 
literatury nebo 
vybrané knihy 
 
 

cz zadej kód 
z pravého 
dolního rohu 
PS s.40, 41, 
42 
 
 
 

DEADLINE čt. deníku 
(= vložení knihy na 
Padlet) je 3.4.2020 
!Pozn.Nezapomeňte 
odpovědět na 
libovolnou otázku 
(jsou na Padletu mezi 
vašimi knihami), ať je 
možno knihu schválit. 
 

Schválení knihy na 
Padletu 

Ma 
 
 
 
 

Procenta 
kolem nás 

učebnice M 
2. díl 

Str. 69 - 77 

 

 

 

 

učebnice M 
3. díl 

 
 

30. 3.  
Nadpis: Procenta kolem 
nás 
● Vyřeš: str.68/ cvičení 2, 

str.69/ cv. 3, 4, 5 
31. 3. 
Nadpis: Promile 
●  Opiš si údaje z rámečku 

na str. 70 
● počítej: str. 71/2A, 3A, 4, 

5 a 6 
1. 4. 
● počítej: str. 72/Úlohy na 

závěr A 
3. 4. 
Geometrie 
Nadpis: Shodnost 
geometrických útvarů 
● str. 4 - 5 přečíst 
● vypracovat str.6/4A, 5, 

6,  
7A 

● str. ⅞ 
 

 VIDEOVÝUKA bude 
mimo ČTVRTKA každý 
den od 9:00 do 9:45 
Ve ČTVRTEK si 
odpočiňte od 
matematiky :-) 
 
 
Pracovní list - procenta 

 
Pracovní list - 
shodnost 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
v pátek 3.4. práci v 
sešitě a pošle mi ji 
do mailu.  

Aj (FIK) 
 
 
 

The Tailor of 
Swaffham 
 
 
 
 
 
Vocabulary  
str. 49/4a 

kontrola zápisu do školního 
sešitu - vyfoť (z mobilu) 
zapisky a pošli na 
fikejs2@zstgm-ck.cz - zadání 
z minulé hodiny (3-4 věty)  
 
 
zapiš si do školního sešitu 
tabulku str. 49/4a - chybějící 
slovíčka najdeš v textu str. 
48/1a - nauč se slovíčka 
 
 
 
 
 

PS str. 38/ 2 
- doplň 
členy 
 
PS str. 38/ 3 
zakroužkuj 
správné 
slova 

Procvičování 
gramatiky - členy THE, 
A/AN 
ZDE 
 
 
Procvičování slovní 
zásoby 4B + 4C ZDE 

kontrola PS a 
školního sešitu v 
příštím týdenním 
plánu  
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http://www.skolasnadhledem.cz/
https://drive.google.com/open?id=1ngb5QcWlusyv6gD8z4tfiy3o50FV0SaQ
https://drive.google.com/open?id=11VtFvwJnwysc74Bsk9hIkJzMftN2-OmR
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/vocabulary/?cc=cz&selLanguage=cs
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Aj 
(KRA) 
 
 
 

 
Making 
people aware 
- přečíst článek 
na str.60 
 

 
- vypracovat 60/2 (spojit 
správné poloviny vět) a 61/3 
(najít informace v textu a 
zapsat do sešitu) 
 
- pracovní list - present 
perfect 
 

- opravit PS 
a uč. dle 
klíče 

- procvičovat dále 
nepravidelná slovesa - 
online cvičení zde, zde 
a zde 
 
- kdo chce: krátké 
video o Kenu 
Noguchim  
 

 

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Present 
perfect - 
questions 

UČ:58,59 - přečíst článek a 
pravidla gramatiky, viz také 

PS:78/5.5 

PS:46,47/1-
4 

procvičení 
nepravidelných sloves 
- dokument - možno 
upravit, vytisknout, 

rozstříhat 
použití ever, never v 

článku (až dole) 
 
 
 

test neprav. 
slovesa, část testu 

L5 

Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Vocabulary 
 
 Articles 

kontrola cvičení z minulého 
týdne a úkoly na tento týden 
najdeš ZDE 

 Napiš a nakresli, jak 
cestuješ do školy 
(popis cesty), vyfoť a 
pošli na můj mail: 
gunkova@zstgm-ck.cz 
 

test na všechna 
zadaná slovíčka 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Středověk 
- 
opakování 

str. 98 

 

● Do sešitu namaluj 
časové přímky ze str. 
98 

● Vypracuj úkol 1 v 
učebnici na str. 98 

PS str. 41 Vyzkoušej si 
znalosti v testu 
online ZDE 

Zpracované řešení 
úkolu 1 ze str. 98 
odešli emailem  

Kontrola sešitu a 
PS po návratu 
do školy 

Řešení zašli 
emailem na 
brozova@zstgm-
ck.cz do 3. 4. 
2020 

Ze 
 
 
 
 
 

Jižní 
Amerika 

s. 62 - 70 

Výukové video (sepsat z 
něho informace: Základní 
informace, Andské země, 

Brazílie, Země jižního 
cípu)  

PS str. 30 
cv. 1,2,3  

 

 

 

Krátké zajímavé 
video o českém 
cestovateli v Jižní 
Americe 

Používat google 
mapy  

 

Poznámky z této 
a předchozích 
hodin můžeš 
nafotit a poslat 
na mail: 
hrivnac@zstgm-
ck.cz a můžeš 
získat pluska  
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https://drive.google.com/open?id=1AKGp5TwlwZVZqvW7J0uF2BQLycqHAyly
https://drive.google.com/open?id=1cRXaYYcV7nH2FV3pBbRelSNpqThRZUxGKhGom7zpQcg
https://www.english-test-online.com/cs-CZ/test_final/288826
https://testi.cz/testy/anglictina/nepravidelna-slovesa-ii./?sug
https://testi.cz/testy/anglictina/anglictina-nepravidelna-slovesa/?sug
https://www.youtube.com/watch?v=9YSTktUeKmw
https://www.youtube.com/watch?v=9YSTktUeKmw
https://drive.google.com/open?id=1ZJRKtpPIpg5X6BDQ_6xK4zuzPlGoYNKK
https://www.helpforenglish.cz/article/2008032301-already-yet-still
https://drive.google.com/open?id=1ZjQgqbc9rKcQUlyYP0pGB_PyaIYtYZVwmvVj9l6bPUs
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
https://testi.cz/testy/stredovek/stredovek/
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=ltRivHbDfNk
https://www.youtube.com/watch?v=JhPkMjQfFgI
https://www.youtube.com/watch?v=JhPkMjQfFgI
https://www.youtube.com/watch?v=JhPkMjQfFgI
https://www.youtube.com/watch?v=JhPkMjQfFgI
https://www.google.cz/maps
https://www.google.cz/maps
https://www.google.cz/maps
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Správné 
odpovědi 
úkolů z 

PS z 
předchozí
ch hodin 

ZDE 

Opakování ze zeměpisu: Do neděle 5. 4. (do 12.00 hod.) bude ZDE aktivní Kahoot! na téma Amerika 
(Kanada, USA, Střední a Jižní Amerika) (PIN 0400795 - asi nebude ani třeba zadávat, nickname = 
příjmení) - nejlepší z vás dostanou 1 a úspěšní nad 60% dostanou +  

Př 
 
 
 
 

Květ 
(uč. str. 73) 
 

KVĚT 
- funkce: pohlavní 
rozmnožování 
- se skládá z: květního 
lůžka a květních obalů  
Dělení květů podle 
květních obalů: 
- RŮZNOOBALNÉ = rozlišené 
květní obaly (zelený kalich + 
barevná koruna) 
- STEJNOOBALNÉ = okvětí 
(není rozlišeno na kalich a 
korunu) 
- BEZOBALNÉ 
Pohlavní orgány květu: 
nakresli a popiš 

 Pro lepší pochopení 
učiva využij prezentaci 
ZDE. 
 
Pro zájemce 
KŘÍŽOVKA na téma: 
Pohlavní orgány květu. 
 

Dobrovolně (za 
PLUS) pošli foto 
svého zápisku ve 
školním sešitě na 
mail 
papouskova@zstgm
-ck.cz 
(do předmětu napiš 
třídu a příjmení). 
 
 
 
 
 
 
 
PS si zkontroluj 
sám/ sama podle 
řešení v prezentaci 
(foto posílat 
nemusíš). 

 Květenství, 
opylení, 
oplození (uč. 
str. 74 – 75) 

KVĚTENSTVÍ 
= seskupení drobných květů 
do souborů 
HROZNOVITÁ (příklady si 
můžeš nakreslit) 
- postranní stonky 
nepřerůstají stonek hlavní 
- př.: hrozen, klas, lata, 
okolík, hlávka, úbor 
VRCHOLIČNATÁ (příklady 
si můžeš nakreslit) 
- postranní stonky přerůstají 
přes stonek hlavní 
- př.: vrcholík, vidlan, vijan  
Opylení = přenos pylového 
zrna na bliznu 
Oplození = splynutí 
samičích a samčích 
pohlavních buněk 
 

PS str. 33 
 
(řešení PS v 
prezentaci) 
 

Pro lepší pochopení 
učiva využij prezentaci 
ZDE. 

 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=1bdtr9PwTUnCbEJqHx1Wis4_CuD816Wvc
https://kahoot.it/challenge/0400795?challenge-id=562f4880-cf6e-4b29-8d1a-db234c263ece_1585262125542
https://drive.google.com/file/d/1W6BcXDkZP-zQg2bnvbft6QEbZ6wDDIVf/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2126
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1YVg23Y1Pw5eV2JRgZv9UK6os9cBPzPUm/view?usp=sharing
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma#zak
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Fy 
 
 
 
 

Kdy těleso 
plave a kdy 
se potápí 

Čím je 
vyvolán tlak 
vzduchu 

Veškeré instrukce 

najdeš v odkazu zápisky 

 Napiš zápisky 

Učebnice str.91, 
str.98 

Youtube - 
Atmosferický tlak 

zápisky ofoť a 
pošli na můj 

mail 

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.lekce - UČ 
str. 34 
wann? wie 
lange? bis 
wann? 
 
 
 
 
 
 
3. lekce 
UČ.s.34/cv.1- 
Zum Training - 
přečíst a 
přeložit 
 
 
 
 
 
 

zápis do šk. seš.: 
1. wann?KDY?-um 
eins, zwei… V 
2. wie lange?JAK 
DLOUHO?- eine 
Stunde, zwei Stunden 
(jednu hodinu, dvě 
hodiny) 
3.bis wann?DO KDY?- bis 
zwei, fünf (do dvou, pěti) 
zkus tužkou UČ str. 34/cv. 
2,3 
 
 
 
 

PS str. 26- 
27/ cv.2,3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS s.26/cv.1 
kontrola dle 
UČ. 
s.34/cv.1 

slovní zásoba PS str. 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celou vypracovanou 
s.26 v PS ofoť a 
pošli na email 
vyučující 

Nj 
(KOR) 

Časové údaje 
UČ str. 34 

V tomto odkazu si nastuduj a 
zapiš poznámky (můžeš si 
vyzkoušet i cvičení) 

PS str. 
26-27/cv. 
2,3,4 

 Vypracovaná 
cvičení z prac. 
sešitu vyfoť a pošli 
na 
korchova@zstgm-ck
.cz do 5.4. 

Inf 
 
 
 
 
 
 

MS Word - 
celková 
úprava textu  
 
Google 
prezentace 

Poslední týden máte na 
dodělání úkolu z předchozích 
týdnů  
 
Nový úkol k tvorbě 
prezentací posílám ZDE 

  Vypracovaný úkol 
(pozvánku)pošli na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z do 5.4. 2020 
Nový úkol může 
také poslat :)  
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https://drive.google.com/drive/folders/1_q9_FMajmma_BDwGJRx0mcfh0DXjuKq5?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TBC9yvmAMxNbrArkuGjAiT_A0U3hK30F
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1p8HlnpedD3E5vYb7A8D7nzWD_xRb2_NZ
https://drive.google.com/open?id=1fnVxlV-TeQS6oGiOe9X4spWmQyf4IRrI
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Kondiční 
trénink 

Kdo má chuť a chce pro sebe 
něco udělat - je tady výzva 
:-) 
 4 minutový trénink - 
posilování - viz 
video:https://www.youtube.c
om/watch?v=c64_s5zvR3s 
 

Před 
cvičením se 
vždy 
protáhni a 
pokud 
chceš, 
trénuj i 
nadále 
sedy-lehy na 
čas (2min.) 

Kdo do toho chce jít, 
napište mi na můj 
mail, rovněž se 
zúčastním,přece vás v 
tom nenechám:-) 

 

Vkz 
 
 
 

Legální drogy Projděte si prezentaci  Z prezentace napište 
krátké výpisky 

dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-c
k.cz  

Vko 
 
 
 

Společenskov
ědní přehled 

Přehled najdeš ZDE   Dobrovolníci pošlou 
odpovědi na mail: 
gunkova@zstgm-ck
.cz 

Vv 
 
 
 

Velikonoce Navrhni přáníčko k 
Velikonocům 

  dobrovolníci mohou 
přinést na nástěnku 
po nástupu do 
školy 

Prč 
Pozem. 
 
 

Druhy zeleniny   Vyřeš úkoly ZDE 
 

Zájemci zašlou 
vyřešené úkoly 1 a 
2 na můj email do 
7. 4. 
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https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s
https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUlZzWWx4WTM2TDQ
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/document/d/1R6OqBd6yozd2EW77W-w_hvBD7o7R63EPadACMOFj_Og/edit?usp=sharing
http://dumy.cz/material/150508-druhy-zeleniny
http://dumy.cz/material/150508-druhy-zeleniny

