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

6. 4. – 8. 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 
 
 
 

Vedlejší věta 
podmětná 
 
Změna VV na 
větný člen a 
naopak 
 
Literatura 

opiš si zápis do sešitu - 
podrobně popisuji, jak 
poznat VV podmětnou, jak 
změnit VV na větný člen a 
naopak 
 
učebnice str. 91 - 92/1, 2 
 
pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 
 

PS  
str. 41/3 - 
napište do 
školního 
sešitu 

procvičujte pravopis 
bě/bje, vě/vje, 
mě/mně ZDE 
 
Co už umíme - 
procvičujte ZDE 
 
Do konce dubna 
povinně vložte 
přečtené knihy na 
Padlet 

zápis pošlete na 
email 
zimekova@zstgm-ck.
cz do 9. 4. 
 
cvičení z PS pošlete 
na email 
 
čtenářský deník, 
schválení Padlet 
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http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1fIVio2hEnPE_JLUGx7rBGniXgpMxMN0h
https://www.pravopisne.cz/2020/02/psani-ve-vje-2/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik?scroll=782
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
 
 
 
Věta sus 

Pracovní listy v emailu 
Opakovat trojúhelníkovou 
nerovnost - uč. str. 14/C 
Pravoúhlý trojúhelník - 
rámeček 
do sešitu str. 14 cv. 2 a 4 
opsat rámeček str. 15 
do sešitu - str. 16 cv. 1 
 str. 16 cv. 2A - ofoť a pošli  

  Pozorně si pročti 
zápis konstrukce na 
straně 16 nahoře 
Pracovní listy pošli 
do 10. 4. 
V emailu bude i 
dobrovolná úloha 

Aj (FIK) 
 
 
 

Culture - 
reading 
 
 
Opakování 
DEFINITE and 
INDEFINITE 
ARTICLES  
 
 

UČ str. 52 - přečíst článek, 
odpovědět do školního 
sešitu na otázky str. 52/3 
a+b 
 
Opakování členů THE, A/AN 

 Opakování lekce 4 v 
PS str. 42/1+3, str. 
43/4 - doplň cvičení  

prosím pošli 
odpovědi ve školním 
a pracovním sešitě 
na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Irregular verbs 
 
Present 
Perfect 

 - kontrola 
práce z 
minulého 
týdne dle 
klíče 
- naučit se 
slovíčka 5C 
(PS str. 83) 
- PS 48/3a, 
48/3b, 49/4, 
49/5 

- procvičování 
nepravidelných 
sloves a 
předpřítomného času 
online - cvičení zde, 
zde a zde 

- fotky odvedené 
práce mi můžete 
posílat na mail 
kramelova@zstgm-ck
.cz 
 
- možnost 
videokonzultace pro 
žáky v úterý 7.4. v 
10.00 (bližší 
informace budete mít 
v mailu během 
pondělí) 
  

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Reading 
(porozumění 

textu) 
Rubbish 

(vocabulary) 
 
 
 

UČ:60,61 
Slovíčka 5C a Rubbish(PS: 

83) 

PS:48/3 
PS:49/4-7 

klíč k PS pro kontrolu 
L5 zde a zde kontrola PS 

Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Easter - 
vocabulary 

Přečti si článek o tom, jak 
se slaví Velikonoce ve Velké 
Británii a vypracuj k tomu 
úkoly. Instrukce ZDE. 

  
 

Projekty mailem na 
adresu: 
gunkova@zstgm-ck.c
z 
Ty povedené oceňuji 
1.-) 
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https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1_8IA-y9DPoeZC9-poEuDDRCyaxPdGg-uY21P60r1aPI
https://first-english.org/english_learning/english_tenses/present_perfect/16_present_perfect_been.htm
https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/410/grammar/pperf2.htm
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1O8tHRSh5rV5_jfpAi2tYmS-5N9CfG333
https://drive.google.com/open?id=1RLenCnRDsx7vtvgM8HZbQvFgM0ftpz9z
https://docs.google.com/document/d/19vOC7Y1DInm5ooZiaGdVzlBIac-nzgKnLemPB0PLz24/edit?usp=sharing
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 
 
Dě 
 
 
 
 

Raný novověk 
Učebnice str. 
99 - 100 

Zapiš si do sešitu! 

Společnost v raném 
novověku 

•       Důsledky objevných 
plaveb: 

•       cenová revoluce, 
využívání nových 
plodin, střídavé 
hospodaření, pokroky 
ve vědě a technice, 
roste vliv podnikatelů, 
práce za mzdy, 
manufaktury, světový 
trh  

Formy státu:  

monarchie  
absolutistická monarchie 
stavovská monarchie  
konstituční monarchie 
republika 

 

PS str. 42 Podívej se na video 
ZDE 

    Pro chytré hlavy 

Vyluštíš 
přesmyčky? 
Leskop necy talaz  
Nípracov nalíd  
Nípolrojt pohosřenída  
Ceráp az tapl  
Výtověs chodob  
 
 

 
 
 
 
 
Odpovědi zašli na 
brozova@zstgm-ck.cz 
do 8. 4. a máš další 
jedničku  
 
 
 
 
 
 
 

Ze 
 
 
 
 
 

Asie - podnebí 
a přírodní 

krajiny 
str. 76 - 79 

Video o podnebí a 
přírodních krajinách Asie 

(doporučuji udělat si zápis)  
 

Poznámky si můžeš udělat z 
videa nebo s učebnice str. 
76 - 79 (u Podnebí vždy 

stačí u každého pásu, kde 
se nachází a stručná 
charakteristika pásu; 

Přírodní krajiny zapsat 4 
základní a napsat jednu 

charakteristiku +  3 
zástupce rostlin a zvířat) 

 
 
 
 

Správné 
odpovědi z 
úkolů v PS z 
předchozích 
hodin ZDE 

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 po 
návratu do školy 

nebo můžeš získat 
plus, když pošleš 

fotku svých 
poznámek z dnešní a 
předešlých hodin na 

mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  
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https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=35K869txEoI
https://www.youtube.com/watch?v=35K869txEoI
https://drive.google.com/open?id=1bdtr9PwTUnCbEJqHx1Wis4_CuD816Wvc
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://drive.google.com/open?id=144m5uV55jmw1fIdY9hnNhy5t06b6rZo8
https://drive.google.com/open?id=144m5uV55jmw1fIdY9hnNhy5t06b6rZo8
https://drive.google.com/open?id=144m5uV55jmw1fIdY9hnNhy5t06b6rZo8
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Př 
 
 
 
 

Po 6. 4. - 
Semena a 
plody 
(učebnice str. 76 
– 77) 

 

Stručně vypiš z učebnice 
(plody dužnaté, plody 
suché, souplodí) NEBO 
použij ZÁPIS z prezentace. 

PS str. 34 
 
(řešení PS 
najdeš v 
prezentaci). 
 

Prezentace ZDE. 
 
Pro zájemce 
doporučuji ONLINE 
CVIČENÍ na téma 
plody. 
 

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). 

 

 

St 8. 4. - 
Opakování 

Téma opakování: Květ, 
květenství, opylení, 
oplození, semena a plody 
(učebnice str. 73 – 77). 

 

Máš-li chuť, vypracuj 
opakovací otázky 
NEBO si zahraj 
Kahoot! (více info 
níže). 

 Kahoot! na téma: Květ, květenství, plody (učebnice str. 73 – 77) 
- aktivní bude do pátku 10. 4. (do 22:00 hod.)  
- PIN 0444178 - asi nebude ani třeba zadávat, nickname = příjmení 
- prvních pět umístěných odměním :-) tak se dopředu pořádně připrav ;-) 
 

Fy 
 
 
 
 

Měření tlaku 
vzduchu 

Zopakuj ústně ? z Odkazu 
V odkazu najdeš postup pro 
zápisek 
V učebnici str.102 najdi 3 
přístroje na tlak-zapiš do 
sešitu 
podívej se na pokusy na 
Youtube a vyber si z bohaté 
nabídky-něco si i zkus 

 učebnice str.101-102 
Youtube-Atmosferick
ý tlak -pokusy 

Stačí poslat ofocené 
s úkoly dalšího týdne 
14.-17.4.na mail 
merunkova@zstgm- 
ck.cz 

Nj 
(Kor) 
 
 
 
 
 
 
 

Meine Clique  
UČ str. 39 
 
 
 
Přivlastňovací 
zájmena 
UČ str. 39 

UČ str.39/ cv. 12a - přečti 
si článek 
UČ str. 39/cv. 12b - do 
sešitu písemně odpověz na 
otázky 
 
 
Nastuduj si a zapiš si 
poznámky do sešitu (v 
odkazu si vypracuj i cvičení) 

 
 
PS str. 29/ 
cv. 14 
PS str. 29/ 
cv. 15 
(doplň 
vhodné 
přivl. 
zájmeno) 

  
 
 
Vypracovaná cvičení 
vyfoť a  pošli na 
korchova@zstgm-ck.
cz do 12.4. 

Nj 
(Vys) 
 
 
 
 
 
 
 

3. lekce - přivl. 
zájmena 
sein=jeho, 
ihr=její 
UČ str. 39 
UČ str. 
39/cv.12a) 
přečíst, b) zkus 
si odpovědět na 
otázky 

opsat do šk. seš. UČ str. 39 
- rámeček ihr/ihre, 
sein/seine 
POZOR na -e u žens. rodu 
(podobně mein/meine, 
dein/deine) 

PS str. 
28/cv.12 
doplň sein/e 
- jeho, 
ihr/e-její 
str.29/cv.13 
14-spoj a 
opiš, zkus i 
cv.15(zvládn
eš ho?) 

Slovní zásoba PS str. 
33, shrnutí mluvnice 
PS str.30+UČ 
str.39-rámeček “už 
umím” 

vypracovaná cvičení 
v PS str.29 ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 
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https://drive.google.com/file/d/1WqTvWzcUZfujqEw3EjW1aDSeHCBihEPy/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2128
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2128
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1x6Upd6tfCL0MSN_a4J80wQ0Q9T61lspJ/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/0444178?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1585682494369
https://drive.google.com/file/d/1O52bVYknjjBEGQVJkbwE6KswkDfuPdPa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1FG-nbeePLUgx4KIvT6sSPm0umlWvLfF5
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Inf 
 
 
 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny 
(Google 
prezentace) 

Úkol z minulého týdne na 
dodělání ZDE 

  Úkol pošli na 
hrivnac@zstgm-ck.cz 

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Posilování a 
protahování 
celého těla 

Úkoly z tělesné výchovy 
jsou pro současnou situaci 
vhodné jako psychické 
odreagování, kterého není 
nikdy dost :)  
Zkuste je zařadit jako 
pauzu mezi učením.  
 

Cviky jsou 
doporučené, 
protažení je 
důležité, 
když 
trávíme tolik 
času u 
počítače 
Posilování je 
důležité, 
aby si 
člověk 
udržel 
nějakou 
fyzickou 
aktivitu a 
psychickou 
pohodu. 

Videa na protažení 
těla:  
Pozdrav Slunci 
Video na posilování 
těla: 
Posilování pro 
začátečníky 
7 minut komplexního 
posilování na celé 
tělo 

Když naleznete další 
vhodná cvičení 
můžete mi je poslat 
na mailovou adresu. 
Rád je na další týden 
zařadím. 
 
 

Vkz 
 
 
 

Dospívání - 
období změn, 
vztahy k sobě 
samému 

Prezentace na téma 
dospívání s úkoly ZDE 

Z minulé 
hodiny: 
Pracovní list 
o zamyšlení 
nad 
dospíváním  

Poznámky jsou 
součástí prezentace 

Kontrola poznámek 
nejlépe  vyfocené na 
mail, získání dobré 
známky: 
hrivnac@zstgm-ck.cz 

Vko 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny 
(Lidská práva) 

Pro ty, kdo si nestihli projít 
prezentaci na téma lidská 
práva z minulé hodiny zde  

 Poznámky do sešitu 
nalezneš v prezentaci 

Kontrola poznámek 
nejlépe  vyfocené na 
mail, získání dobré 
známky: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  
Aktualita - stále 
výzva na duben. 
Získání dobré 
známky z domova 
natáčením videa více 
zde 
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https://drive.google.com/open?id=1fnVxlV-TeQS6oGiOe9X4spWmQyf4IRrI
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=sTNsgDnMtHs
https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw
https://www.youtube.com/watch?v=6w73P5WWPnw
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
https://drive.google.com/open?id=1wsDprzCNtWUBL2MWxL0dFLc-5hJH-PLt
https://drive.google.com/open?id=1X2ecOsyUddCRYS_uE2D0ldmOW-JcbjcL
https://drive.google.com/open?id=1X2ecOsyUddCRYS_uE2D0ldmOW-JcbjcL
https://drive.google.com/open?id=1X2ecOsyUddCRYS_uE2D0ldmOW-JcbjcL
https://drive.google.com/open?id=1X2ecOsyUddCRYS_uE2D0ldmOW-JcbjcL
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1AOomiHzAzcUwhLcHccng1xZoJW-stvaO
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
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Vv 
 
 
 

Skládačka z 
papíru -  
dárkový košík 

  Stále probíhá  úkol z 

16. - 20. 3.: 

Slož si dárkový košík 
z papíru, ukázka ZDE 
 
 

Zájemci! 

Až budeš mít hotovo, 

udělej fotečku a zašli 

na můj email do 10. 

4. 

 
 

Prč 
Pozem. 
 
 

Hospodář. 
plodiny 

  Otestuj se ZDE Postup:  
Vytvoř dvojice a 
zkontroluj na další 
stránce (řešení) 

 
  
 
 
 
 

 
Základní škola T. G. Masaryka  
Český Krumlov, T. G. Masaryka 213 
381 01 Český Krumlov 

tel.: +420/ 380 711 370 
e-mail:info@zstgm-ck.cz 

www.zstgm-ck.cz 

Bankovní spojení: ČSOB Český Krumlov 
č. ú.: 199750625/0300 

ONLINE POKLADNA: č. ú.: 274176214/0300 
IČO: 0058 3693 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVGdIKskxzo
https://www.youtube.com/watch?v=PVGdIKskxzo
http://dumy.cz/material/36413-hospodarske-plodiny

