
 

 

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

 
 

 
 
 

Týdenní plán třídy 7.B 
třídní učitelka Lenka Guňková 

14. 4. – 17. 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-příčinná, 
účelová, 
podmínková 
a 
přípustková 
 
 
 
 
 

s. 94 - pokračuj v zápisu 
tabulky dalších VV, pak 
vypracuj cv. 2a,b/s. 95 a 
cv.4/s. 95 - toto vyfoť a pošli 
na mail. Šikulky opět 
dostanou 1 nebo plusko. 
 
 
 
 
 

Trénuj 
pravopis - 
popros 
někoho v 
rodině, aby ti 
nadiktoval 
cv.3/s.37 
PS (a pak mu 
můžeš dát 
naopak dikát 
ty:-) 

Procvičujte 
dobrovolně 
pravopis viz 
www.skolasna
dhledem.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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Sloh 
 
 
 
 
 
Lit 

 
 
 
Líčení 
 
 
 
 
 
 
Pokračujete v 
četbě povinné 
literatury nebo 
vybrané knihy 

 
 
Připomeň si, co tj. líčení - viz 
s. 120 Uč. (jen přečti) a pak 
napiš do sešitu líčení na téma 
- Místo, které mi teď chybí. 
Vyfoť a pošli na mail. 

Procvičuj 
příslovečné 
věty: 
cv.9a,b/s. 43 
PS 
 
Kdo chce, tak 
výborné 
procvičování 
druhů VV je 
na stránce 
www.skolasna
dhledem.cz 
zadej kód  
dole vpravo v 
PS s.43 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení knihy na 
Padletu 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. díl 
str. 12 - 15l 

14. 4. 
● projdi si stranu 12 cv C a 

vypiš si ze zeleného 
horního rámečku 
trojúhelníkovou nerovnost 

● Narýsuj si pravoúhlý 
trojúhelník ABC, c = 5 cm, 
b = 4 cm a strana a = 
3cm, doplň k němu 
pojmenování stran podle 
zeleného rámečku na str. 
12 dole 

Nadpis: Věta sus 
● str.13/opsat větu sus z 

rámečku, cv. B 
str.13 - 14 přepsat 
příklad do sešitu: 
1. Rozbor (načrtnout) 
2. Postup konstrukce 
3. Konstrukce 

(sestrojit) 
15. 4. 
● str. 14/2A a), b) 

Rozbor (načrtnout) 
Postup konstrukce 
Konstrukce (sestrojit) 

17. 4. 
● str. 14/2A c) 

Rozbor (načrtnout) 
Postup konstrukce 
Konstrukce (sestrojit) 

● str. 15/4, 5 

 

VIDEOVÝUKA 
bude v úterý, 
středu a pátek 
od 9:00 do 
9:45 
Vzhledem k 
nové látce 
doporučuji 
účast na 
videovýuce. 
 
 
 
 
 
 
 
Pro lepší 
porozumění 
konstrukci 
trojúhelníků 
podle věty sus 
doporučuji 
VIDEO 

Kdo pracuje 
samostatně (neúčastní 
se videovýuky), vyfotí  
v pátek 17. 4. práci v 
sešitě a pošle mi ji do 
mailu 
juzkova@zstgm-ck.cz 
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https://www.youtube.com/watch?v=fADuyeC12DQ
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Aj (FIK) 
 

Unit revision 
- opakování 
celé lekce 

Učebnice str. 54/1a - doplň 
cvičení do školního 
sešitu(pouze odpovědi)  
Učebnice str. 54/2 - doplň 
cvičení do školního sešitu 
Učebnice str. 54/3 - doplň 
cvičení do školního sešitu 
 

Výsledky 
cvičení v PS z 
minulé hodiny 
= VÝSLEDKY 
ZDE kontrola 
pro žáky  
 

Opakování 
lekce 4 - 
prosím 
vypracuj malý 
MINITEST z 
celé lekce - 
pošli foto 
výsledku nebo 
si připrav na 
video-konzulta
ci 

POZOR tento týden 
bude možnost 
video-konzultace = 
čtvrtek 16. 4. od 
10:00 - podrobnosti 
na školním emailu. 
Kdo se nemůže 
připojit, prosím 
pošlete foto 
vypracovaných cvičení 
a zápisů na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
 

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Irregular 
verbs 
 
Present 
Perfect 

 
 

- kontrola 
práce z 
minulého 
týdne dle 
klíče 
- PS 49/7 
 

 - projekt - 
vybrat 10 
aktivit, které 
jste zkoušeli 
nebo 
nezkoušeli a 
psát věty v 
Present 
Perfect (I 
have/I have 
never…) - 10 
vět a 10 
malých 
obrázků 
- pracovní list 
 

- fotky odvedené 
práce mi pošlete na 
mail 
kramelova@zstgm-ck.
cz 
 
- videokonzultace pro 
žáky v pátek 17.4. v 
10.00   

Aj 
(CHR) 
 
 
 

Projekt, 
procvičování 

 
 
 
 
 
 
 
 

--- --- 
zadání 

projektu, 
extra materials 

kontrola projektu (viz 
zadání) odevzdat do 

19.4. včetně 
 
 

Aj 
(GUN) 
 
 
 

Indefinite 
pronouns  
  

Veškeré info (vysvětlení i 
téma  projektu) najdete ZDE 
Uč. 4a,b/s. 49 do šk. sešitu 

  
 

Projekty mailem na 
adresu: 
gunkova@zstgm-ck.cz 
Ty povedené oceňuji 
1.-) 
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https://docs.google.com/document/d/1mwZRdEinSijpKHwt1oGpSI9CYPKp9MTCLK6WZpyEUyw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mwZRdEinSijpKHwt1oGpSI9CYPKp9MTCLK6WZpyEUyw/edit?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/test?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1d_T4LrjjumSPz8brCMZli3t8X-8xW0hpvFXBiEHKJbA
https://drive.google.com/open?id=1RH7ibRAfI1JhxWPry_HK7ZHobXxMaTFE
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
mailto:kramelova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1FPsGTXDukia2Qv_uV4YfvLVCu-TBWxmzrHDZY7_gYcs
https://drive.google.com/open?id=1GFZdvgINF78B8SiHNKIk_QR1I3IkC9_I
https://docs.google.com/document/d/1c8Cc12aTjdjzdHeLNgXGeW8mwWewscxAMhIp_LjuKwQ/edit?usp=sharing
mailto:gunkova@zstgm-ck.cz
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OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Reformace v 
Německu a 

ve 
Švýcarsku 

 
učebnice str. 

101 - 102 

Nadpis: Reformace v 
Německu a ve Švýcarsku 

Kritika církve= reformace 

Svatá říše římská- německá 
reformace- Martin Luther= 
LUTERÁNI – důraz na osobní 
víru jednotlivce 
selská válka - vedená 
Tomášem Müntzerem 
r. 1555- podepsán 
Augsburský mír= povoleno 
protestanství i katolictví 

Švýcarsko- reformace- Jan 
Kalvín= Kalvinismus  
úkolem člověka je práce 

PS str. 43, cv. 
1 

 
 
Podívej se na 
film ZDE a 
odpověz na 
tyto otázky:  
 
1. Kdy začala 
reformace? 
2. Kolik bylo 
tezí proti 
odpustkům? 
3. Čím byla 
původně 
Lutherova 
manželka? 
4. Kolik měl 
dětí? 
 

Cvičení PS str. 43, cv. 
1 ofotit a poslat 
mailem na 
brozova@zstgm-ck.cz 
do 16. 4.  
 
 
Odpovědi na otázky 
pošli na mail 
brozova@zstgm-ck.
cz do 16. 4.  

Ze 
 
 
 
 
 

Asie - úvod, 
vodstvo 
Str. 73-75 

Asie - 
podnebí a 
přírodní 
krajiny 

str. 76 - 79 

●Poznámky udělej 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 
●Poznámky udělej 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) 

 
●DOPORUČUJI: video o 

úvodu a povrchu Asie 
●Video o podnebí a 

přírodních krajinách Asie 
(doporučuji udělat si zápis) 

 
●Začni si procházet státy 

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

Pracovní 
sešit - str. 34 
cv. 1 (práce s 
google maps 
nebo 
atlasem)  
 
Pracovní 
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 po 
návratu do školy nebo 

můžeš získat plus, 
když pošleš fotku 
svých poznámek z 

dnešní a předešlých 
hodin na 

mail:hrivnac@zstgm-c
k.cz (Do předmětu 
zprávy pište o jaké 
poznámky se jedná) 
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https://www.stream.cz/slavnedny/10019670-den-kdy-martin-luther-zverejnil-svych-95-tezi-31-rijen-1517
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=xGn4ELJihkM
https://www.youtube.com/watch?v=xGn4ELJihkM
https://www.youtube.com/watch?v=35K869txEoI
https://www.youtube.com/watch?v=35K869txEoI
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/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://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
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Př Po 13. 4.  Velikonoční pondělí    

St 15. 4.  
Rozmnožov
ání rostlin 

Do školního sešitu opiš 
zelený rámeček z učebnice 
(na str. 79 dole) nebo použij 
ZÁPIS z PREZENTACE. 

PS tentokrát 
není ;-) 

Kdo má 
zájem, může 
si zopakovat 
proces 
oplození ZDE 
(viz uč. str. 
75) nebo 
procvičit téma 
rozmnožování 
a růst rostlin 
ZDE (viz uč. 
str. 78 - 79). 

Dobrovolně (za PLUS) 
pošli foto svého 
zápisku ve školním 
sešitě na mail 
papouskova@zstgm-ck
.cz 
(do předmětu napiš 
třídu a příjmení). 
 

TIP z přírodopisu pro zájemce: Máš chytrý telefon? Máš možnost chodit do přírody? Zajímá tě, jak 
se nazývají rostliny, které vidíš kolem sebe? Zkus využít volně dostupnou aplikaci PlantNet (ke stažení 
na Google Play nebo na App Store).  
 

Fy 
 
 
 
 

Tlak plynu 
v uzavřené 
nádobě 

Výklad se zápiskem 

Po shlédnutí videa zapiš do 
sešitu 3 zajímavosti 

Vyřeš hádanku 

Procvič si učivo-soví úkoly 

 Odkaz výklad 

Youtube- Co 
dokáže 
podtlak 

učebnice 
str.104 

Stačí poslat ofocené 
s úkoly předchozího 
či následného týdne 
na můj  
mail  

Nj 
(VYS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. lekce  
Rätsel, Wer ist 
das? 
UČ str. 37 

UČ str. 37 / cv. 9 - napiš 5 vět 
do šk. seš. 
str. 38 /cv. 11 - tabulku 
přepiš do šk. seš. a doplň 
správné písmeno 

 Na tvůj email 
ti přijde testík 
na příd. jména 
- test vyplň a 
pošli emailem 
vyučující. 

Cvičení ve šk. seš. 
ofoť a pošli emailem 
vyučující. 
 
 
 

Nj 
(KOR) 

Opakování 
lekce 3  

Zopakuj si učivo 3. lekce  
- seznam slovíček 

najdeš v PS str. 33 
- přehledné shrnutí 

najdeš v PS str. 30 
 

Vypracuj 
opakovací 
test v PS str. 
31-32 / cv. 
1-6 (pokyny 
ke cvičení 6 
najdeš zde) 

 Vypracovaný úkol pošli 
na 
korchova@zstgm-ck.cz 
do 19.4.  
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https://drive.google.com/file/d/1H7o9t36-gfMKuDLcOWzowPamZ3IST-_4/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2085
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2129
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1PuxFx5quItu5qy9YLc0A3SjjsM3IP_PS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pgoEdw-_r9Y6RqyXCQHKfX6PKDsBWT9j
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Inf 
 

Google 
prezentace  Nový úkol ZDE   Tento týden hotový 

úkol ještě neposílejte. 

 
 
 

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,přec
e 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. 
 
veškeré poslané práce 
budou hodnoceny 
jedničkou 

Vko 
 
 
 

Práva a 
povinnosti 
občana 

Prostuduj si Listinu základních 
práv a svobod (je součástí 
Ústavy ČR - viz 
https://www.psp.cz/docs/laws
/listina.html 
- do šk. sešitu napiš, kolik má 
Listina hlav a názvy pěti 
nejzajímavějších práv občana, 
které tě zaujala 

  pošli mailem, dostaneš 
1:-) 

Vv 
 

 Velikonoční pondělí    

Prč 
Pozem. 
 
 

Jarní práce  
na  
zahradě 

  Pracovní list 
dorazí na tvůj 
školní email 
14. 4. 

Zájemci zašlou 
vyplněnou křížovku na 
herbe@zstgm-ck.cz  
do 30. 4.  
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https://drive.google.com/open?id=1AVD0LCUj32KF-8pMbhirrV3PrgtOlT6_
https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s
https://www.youtube.com/watch?v=c64_s5zvR3s
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUUk9HSF8tejkySHc
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

