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Týdenní plán třídy 7.B 
třídní učitelka Lenka Guňková 

6. 4. – 10. 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  
VV-přísloveč
ná místní, 
časová, 
způsobová a 
měrová 
 
Opakování 
VV 
předmětné a 
podmětné 

Přečti si a vypiš podstatné 
informace z tab. na s. 93 (jen 
po VV měrovou včetně), 
zopakuj si, že jak se ptáme na 
větné členy - příslovečné 
určení místa, času, způsobu a 
míry, tak se ptáme i na tyto 
VV. 
 
Zkus z Uč. cv.1a/s.94 
(stejný princip jako v minulém 

cv.7/s.42PS
(procvič.VV 
podmětné a 
předmětné) 
 
cv.8a/s.42 - 
udělej jen 
Puč, Puz, 
Pum a Pumí 
(procvičování 

Procvičujte 
pravopis viz 
www.skolasnadhle
dem.cz kód opiš z 
PS vpravo dole na 
s. 50 
 
Výsledky cv. z 
min. týdne najdeš 
ZDE. 
 

zápisky v sešitě, 
vybrané úkoly mailem 
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Lit 

 
 
Pokračujete v 
četbě povinné 
literatury nebo 
vybrané knihy 

týdnu u vět předmětných - př. 
Při nedostatku času (kdy?) 
vás již nebudu moct trénovat. 
KDYŽ UŽ NEBUDU MÍT 
ČAS, tak vás již nebudu moci 
trénovat. nebo: BUDU-LI 
MÍT NEDOSTATEK ČASU, 
tak vás již nebudu moci 
trénovat. Vyfoť a pošli na 
mail. Šikulky dostanou 1. 

větných 
členů) 
 
Kdo chce, tak 
výborné 
procvičování 
druhů VV je 
na stránce 
www.skolasna
dhledem.cz 
zadej kód  
 

 
 
 

 
Schválení knihy na 
Padletu 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 
3.díl 

 

6. 4. 
Nadpis: Shodnost 
trojúhelníků 
● projdi si stranu 8 a vypiš si 

z rámečku, co platí pro 
shodné trojúhelníky 

● str.9/1, 2, 3A 
7. 4. 
Nadpis: Věta sss 
● str. 10 - 11 přečíst 

str. 10 - opsat větu sss z 
rámečku 
str.11 příklad přepsat do 
sešitu: 
1. Rozbor 
2. Postup konstrukce 

(pravý sloupeček) 
3. Konstrukce 

8. 4. 
● str.12/1A  

Rozbor,  
Postup konstrukce, 
Konstrukce 

 VIDEOVÝUKA 
bude  do středy 
každý den od 
9:00 do 9:45 
Pak jsou 
velikonoční 
prázdniny :-) 
Vzhledem k 
nové látce 
doporučuji 
účast na 
videovýuce. 
 

Kdo pracuje 
samostatně (neúčastní 
se videovýuky), vyfotí  
ve středu 8.4. práci v 
sešitě a pošle mi ji do 
mailu 
juzkova@zstgm-ck.cz 
 
 

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 
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http://www.skolasnadhledem.cz/
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mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
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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.cz 
Ty povedené oceňuji 
1.-) 

 
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  
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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
https://www.youtube.com/watch?v=iwr91aF0xfE
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Ze 
 
 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny 
(Asie - 
úvod, 
vodstvo) 
Str. 73-75 

●I přes prázdniny půjdeme 
lehce dál, stačí si přečíst 
pár stran z učebnice o Asii 

●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 

 
 
 

 Hra na procvičení 
moří, zálivů, 
ostrovů a 
poloostrovů Asie 
Správné 
odpovědi z úkolů 
v PS z 
předchozích 
hodin ZDE 
 

Poznámky z 
předchozích hodin 
můžeš poslat na 
mail 
hrivnac@zstgm-ck.c
z (nové poznámky 
zatím posílat 
nemusíte) :-)  

 

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 0262187 - asi nebude ani třeba zadávat, nickname = příjmení 
- prvních pět umístěných odměním :-) tak se dopředu pořádně připrav ;-) 

Fy 
 
 
 
 

Měření 
tlaku 
vzduchu 

 Zopakuj si ústně z Odkazu 

V odkazu najdeš postup pro 
zápisek 

V učebnici str.102 najdeš 3 
přístroje na tlak a zapiš do 
sešitu 

Podívej se na pokusy na 
Youtube a vyber si z 
bohaté nabídky-něco si i 
zkus 

 

 Učebnice 
str.101-102 

Youtube 
Atmosferický 

tlak 

pokusy 

Stačí poslat ofocené s 
úkoly dalšího týdne 
14.-17.4.na mail 
merunkova@zstgm- 
ck.cz 
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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=1bdtr9PwTUnCbEJqHx1Wis4_CuD816Wvc
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1WqTvWzcUZfujqEw3EjW1aDSeHCBihEPy/view?usp=sharing
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/0262187?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1585682268715
https://drive.google.com/file/d/1MpYctqkBbFv9hK66pHWRqfXEEIEerWJi/view?usp=sharing
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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(zvládne
š 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 

Nj 
(KOR) 

Meine Clique
 

UČ str. 39 
 
 
 
Přivlastňova
cí 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. 

Inf 
 
 
 

Velikonoční 
prázdniny 
(Google 
prezentace) 

Úkol z minulého týdne na 
dodělání ZDE 

  Úkol pošli na 
hrivnac@zstgm-ck.cz 

 
 
 

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:-) 
Ozvalo se vás 
zatím málo, tak se 
přemluvte a 
pojďte do toho:-) 

 

Vkz 
 
 
 

Závislosti Projděte si tabulku  seřaďte závislosti 
podle míry 
nebezpečí, napište 
do sešitu 

dobrovolníci mohou 
poslat na email 
zimekova@zstgm-ck.c
z do 17. 4. 
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mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Vko 
 
 
 

Velikonoční 
společesnko
vědní 
přehled 

Velikonoční kvíz a video k 
Velikonocům najdeš ZDE 

  pošli mailem na 1 

Vv 
 
 
 

Barvy a 
pocity 

Vezmi si papír a libovolnou 
pastelku, můžeš střídat 

jakékoli barvy a začni bez 
myšlení čmárat asi minutu a 
pak chvilí přemýšlej, co tě 

obrázek připomíná a jaký si 
měl/a/ pocit 

  

jestli chceš, napiš mi 
to a já se pokusím na 

to reagovat po 
stránce energií, je to 
ovšem dobrovolné 

Prč 
Pozem. 
 
 

Hospodářské 
plodiny 

  Otestuj se ZDE 
 
 

Vytvoř dvojice a 
zkontroluj na další 
stránce 

 
  
 
 
 
 

 
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 
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