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

20.4. - 24.4.2020 

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 
 
 
 

Věty 
dvojčlenné, 
jednočlenné 

a větné 
ekvivalenty 

UČ:76,77 - porovnat 
gramatiku se článkem 

procvičování 
minulé látky - 
PS:str.35/2 

můžete zhlédnout 
video rozbor test na rozbor vět 

Literatura --- --- 

pokračovat ve 
zpracování 
čtenářského 

deníku, publikovat 
v aplikaci Padlet 

 

Padlet, čtenářský 
deník 
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http://www.google.cz/
https://www.pravopisne.cz/2013/02/pravidla-vety-dvojclenne-jednoclenne-a-vetne-ekvivalenty/
https://www.youtube.com/watch?v=3MNTOvsjn3g
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Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. díl 
str. 16 - 20 

20. 4. 
Nadpis: Věta sus 
● str. 16 cv A, vypiš si ze 

zeleného horního 
rámečku větu usu 

● str. 16 Narýsuj a zapiš si 
příklad B 

● str.17/1 
1. Rozbor (načrtnout) 
2. Postup konstrukce 
3. Konstrukce 

(sestrojit) 
4. Diskuze 

21. 4. 
● str. 17/2A a), b), c) 

Rozbor (načrtnout) 
Postup konstrukce 
Konstrukce (sestrojit) 
Diskuze 

22. 4. 
● str. 18/6, 7 
● str. 19/8A 
Připomínáme si výšky 

trojúhelníku 
● Projdi si prezentaci 

“Výšky trojúhelníku” z 
odkazu a do sešitu si 
narýsuj příklad k 
procvičení č. 1 

24. 4. 
● str.20/ Úlohy na závěr A 

 

VIDEOVÝUKA bude 
v pondělí, 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 usu 
doporučuji VIDEO 
 
 
 
 
 
Prezentace “Výšky 
trojúhelníku” 
 

Kdo pracuje 
samostatně (neúčastní 
se videovýuky), vyfotí  
v pátek 24. 4. práci v 
sešitě a pošle mi ji do 
mailu 
juzkova@zstgm-ck.cz 
 
 

Aj (FIK) 
 
 
 

Present 
perfect - 
předpřítomný 
čas 

Jednoduché vysvětlení 
PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU 
 
- opiš si zápis do školního 
sešitu  
UČ str. 57/4a - doplň věty do 
školního sešitu 
UČ str. 57/4b - vysvětlení 
času - přelož si (pomož si 
překladačem nebo 
slovníčkem)  
 

 
PS str. 44/1 - 
doplň cvičení  
PS str. 44/4 - 
doplń cvičení  

PŘEDPŘÍTOMNÝ 
ČAS - koukni na 
krátké video, 
pomůže ti pochopit 
použití tohoto času  

Tento týden bude 
opět možnost 
konzultace = čtvrtek 
23. 4. od 10:00. Kdo 
se nemůže připojit, 
prosím pošlete foto 
vypracovaných cvičení 
a zápisů na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
  

Aj 
(KRA) 
 
 
 

Reading 
comprehensi
on 
- uč. str. 86 

 

- udělat cvičení 86/1, 86/2 

- opravit 
cvičení dle 
klíče 
 
- PS 70/3 
- naučit se 
slovíčka 5D 
(PS str. 83) 

 
- videokonzultace opět 
v pátek 24.4.2020 v 
10.00 
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https://www.youtube.com/watch?v=bB4C2BYcKxk
https://drive.google.com/open?id=1h3Yr64Nr0LUdB_h8BbZ5R57dpVs88_yb
https://drive.google.com/open?id=1h3Yr64Nr0LUdB_h8BbZ5R57dpVs88_yb
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://docs.google.com/document/d/1XvL7ZYzNNtqXspPY4PcvMk0UFt2sMtTl8bmH4r8TV4s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XvL7ZYzNNtqXspPY4PcvMk0UFt2sMtTl8bmH4r8TV4s/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1y9q5Hl4crujVqe6kgow5FVTmJyC7FksIGULMwN2aLRk
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Aj 
(CHR) 
 
 
 

Reading, 
useful 

expressions 

přečíst v UČ:62, 63 - 
všimněte si situací a useful 

expressions 
dobrovolně přečíst str. 64,65 

PS:50,51 

Slovíčka 
PS:83,84/5D - 
Your Project 

PS:79/5.6 just 

dotazy a postřehy k 
UČ:64,65 můžete 

zasílat na: 
chrobak@zstgm-ck.cz 

Aj 
(GUN) 
 
 
 
 

Reading, 
useful 
expressions. 
progress 
check 

Všechny výsledky z 
minulého týdne a nové 
úkoly včetně vysvětlení 
naleznete ZDE 

 Slovíčka PS s. 83, 
D Kids - nauč se 

Při nejasnostech piš 
na můj mail. 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 
 

Reformace ve 
Francii 
 
učebnice str. 
102 - 103 

Nadpis:  

Reformace ve Francii  

Hugenoti x katolíkům= 
náboženské války 

r. 1572 BARTOLOMĚJSKÁ 
NOC- vyvražďování 
hugenotů 

Jindřich IV. Navarrský r. 
1598 vydal EDIKT NANTSKÝ 
= povolena obě náboženství 

Konec válek  

Rozkvět obchodu a 
hospodářství 

 Podívej se na 
film ZDE a podle 
filmu 3 větami 
napiš, co byla 
Bartolomějská 
noc  
 
 
Své znalosti si 
vyzkoušej v 
interaktivním 
cvičení ZDE a 
zkontroluj si 
rovnou své 
odpovědi 

Odpověď pošli na 
mail 
brozova@zstgm-ck.
cz do 23. 4.  

Ze 
 
 
 
 
 

Střední Asie a 
Zakavkazsko  

str. 88 - 89 
str. 101 

Poznámky si můžete udělat z 
učebnice nebo si udělat zápis 
z konce prezentace  

PS str. 42 cv. 
1,2,3  

Prezentace ZDE 
 

Video o 
Uzbekistánu 

 
Video o 

Ázerbajdžánu 

Dobrovolně zašli 
vyfocené poznámky v 
sešitě za plus (za tři 
plus jednička) 

na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz 
(Prosím do předmětu 
zprávy napiš o jaké 
poznámky se jedná) 

Př Po 20. 4. 
Nahosemenn
é rostliny 
(učebnice str. 
80 - 81) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený rámeček z 
učebnice na straně 84 dole. 

PS 
tentokrát 
není :-) 

Prezentace ZDE Dobrovolně (za PLUS) 
pošli foto svého 
zápisku ve školním 
sešitě na mail 
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https://docs.google.com/document/d/16--1f3zFTWTZIx9aDpETPHnsa1uuMnn8tzKGWJ21WwI/edit?usp=sharing
https://www.stream.cz/slavnedny/10011946-bartolomejska-noc-23-srpen-1572
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=232
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1_ZBKgNR7H3bS9HEhzwJpgxQnnrf7UgoR
https://edu.ceskatelevize.cz/uzbekistan-samarkand-a-buchara-5e441f18d76ace2c451de1c5
https://edu.ceskatelevize.cz/uzbekistan-samarkand-a-buchara-5e441f18d76ace2c451de1c5
https://edu.ceskatelevize.cz/ilham-alijev-a-jeho-azerbajdzan-5e441f5ed76ace2c451de38e
https://edu.ceskatelevize.cz/ilham-alijev-a-jeho-azerbajdzan-5e441f5ed76ace2c451de38e
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1C5KDAN1lRmr8UH4GlHNrogBQMLA6UAfD/view?usp=sharing
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 papouskova@zstgm-c

k.cz 
(do předmětu napiš 
třídu a příjmení). 
 
PS si zkontroluj sám/ 
sama podle řešení v 
prezentaci (foto 
posílat nemusíš). 
 

St 22. 4. 
Jehličnany 
(učebnice str. 
82 - 84) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO  
vypiš názvy jehličnanů 
včetně stručné 
charakteristiky z učebnice 
na str. 82 - 83. 

PS str. 35 Prezentace ZDE 
 
Pro zájemce 
doporučuji 
vyzkoušet tato 
ONLINE CVIČENÍ: 
- přiřazování 
- kvíz 

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 
 
 
 
 Světlo a 

světelné 
zdroje 
Barva 

Světlo-zajímavosti 
Zvol si zápis podle sebe 
Zdroj světla-přírodní a 

umělý/ke každému pojmu 
uveď 3 příklady a zapiš do 

sešitu/ 
Zopakuj si Archimedův 

zákon  

 

Odkaz na 
zajímavosti 

či učebnici  str. 
7,9 

Internet-zdroj 
světla přírodní a 

umělý 
Youtube-video 

Fyzikální 
pokusy-Rozklad 
světla,světelné 

spektrum 
Odkaz na 

Archimedův 

Na mail stačí poslat 5 
větami co je to 

Archimedův zákon 
a jaký význam má pro 
člověka a zda pošleš 

zápis nechám na tvém 
rozhodnutí 

Nj KOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakování 
lekce 3 
 
 
 
 
Školní 
pomůcky 
(lekce 4 - UČ 
str. 41) 
 

UČ str. 40 
Vyber si 10 vět, napiš je do 
školního sešitu a doplň do 
nich vhodné slovo. 
 
 
Nauč se a zapiš si do 
slovníku slovíčka z PS str. 42 
(der Rucksack - das Spiel). 
Slovíčka rozděl podle členů 
der/die/das. Návod najdeš 
zde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PS str. 34 / 
cv. 1,2,3 
 

  
 
 
 
Vypracované úkoly 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck.c
z do 26.4. 

 
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 

 

mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1ZXr2YnNSQ3IgGA1Bwqxv_nWIn67zQlqD/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2088
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2090
https://drive.google.com/file/d/1UpJKsLGZwahdhwIJlDrZSr3JoGp8p9xP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFcosZsiUbLu0rGIHwOh5ulpPh9lu3Bi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-mkrVkfB_y68TcaJEw3LJ02yZB_XjM7d
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Nj VYS 3. lekce - UČ 

str. 40 
UČ - str. 40 - zkus si doplnit 
tužkou hru (Spiel), na otázky 
si odpověz 

PS str. 31 + 
32 zvládneš 
opakovací 
test? Doplň 
vše bez cv. 6 
(poslech) 

 Test v PS str. 30 + 31 
ofoť a pošli emailem 
vyučující 

Inf 
 
 
 

Google 
Prezentace - 

celková 
úprava, 

přechody, 
animace 

Pokračování úkolu ZDE   

Hotové prezentace 
posílejte do 1.5. na 

mail: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  

 
DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 

 
Tv 
 
 
 

Cvičení v 
karanténě 

Cyklistika - využij své kolo a 
zvol si  si trasu v přírodě, 
kterou zvládneš. Pokud 
cyklista vyjede sám a 
vyvaruje se konfrontace s 
okolím, nemusí mít roušku 
nasazenou, ale postačí, když 
ji bude mít u sebe. 

 Video na protažení 
spojené s 
cyklistikou zde. 

 

Vkz 
 
 
 

Ilegální 
drogy 

k zápisu do sešitu použijte 
prezentaci - z té opište 

základní informace, dělení 
drog dle návykovosti, dle 

zákona, dle účinku na 
organismus 

  

pošlete na email 
 

veškeré úkoly a zápisy 
budou hodnoceny 

jedničkou 

Vko 
 
 
 

Majetek a 
hospodaření 

s penězi 

Prezentace z minulého týdne 
na téma rozdělení majetku 

ZDE  
● Zamysli se a napiš, jak 

chápeš rčení: “Nejsem tak 
bohatý, abych si kupoval 
levné věci”. 

● Napiš si seznam věcí, 
které jsou pro vás v této 
době důležité, bez 
kterých se neobejdete. 
Udělej si pořadí od 
nejdůležitějšího po méně 
důležité. Kde budou 
peníze? 

 

Úkoly uvedené v 
prezentaci 

Dokument o 
konzumním životě 
zaměřeném na děti 
zde (dobrovolné, 

otázky k 
dokumentu v 

přiložené 
prezentaci) 

 

Zamyšlení a seznam 
věcí můžete napsat 
přímo do mailu nebo 
vyfocené ze sešitu: 
hrivnac@zstgm-ck.cz  
Aktualita - stále 
výzva na duben. 
Získání dobré známky 
z domova natáčením 
videa více zde 

Vv 
 
 
 

Papírová 
roláž  z 

pohlednic 

Rozstříhej pohlednici na 
proužky a nalep na papír v 

malé vzdálenosti 
  

Kdo bude chtít, může 
mi poslat na mail 

výsledek 
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https://drive.google.com/open?id=1b8TTkZK0T1SwjVAjXD0pJh9N3bIoSn2M
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=riKKUKV25ZA
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUekxCenY3TEhFa0k
https://drive.google.com/open?id=1i-KOkml9AeqhjxjfdyyGOm-aPr4WrUFs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=57lj2galvOU&feature=emb_logo
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
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Prč 
Pozem. 
 
 

Jarní práce 
na zahradě   

Pracovní list 
dorazil na tvůj 
školní e mail 14. 
4. 

Zájemci zašlou 
vyplněnou křížovku 
na 
herbe@zstgm-ck.cz 
do 30. 4.  
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