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

27. 4. – 30. 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 věty 
příslovečné 
2. část: 
 
příčinné 
účelové 
přípustkové 
podmínkové 
 
 
 

opište (nalepte) si zápis 
do sešitu - podrobně 
popisuji, jak poznat další 
VV příslovečné i s příklady 
- pošlete na email 
 
 
učebnice str. 94/1 - 
napište do sešitu, určete 
druhy VV a pošlete na 
email 

PS  
str. 43/9 
str. 47/7 

Procvičujte diktáty 
na vyjmenovaná 
slova, vyhodnoťte si 
chyby, nebo 
poproste rodiče, 
aby vám nějaký 
diktát nadiktovali 
 
 
 
 

posílejte na email 
zimekova@zstgm-
ck.cz jen to, kde 
vám to napíšu, 
ostatní bude 
kontrola po 
návratu do školy 
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http://www.google.cz/
https://drive.google.com/open?id=1hdoDzR_ctoj_PMRtGmYGkrGdelxOFcqt
http://cestina.diktaty.cz/index.php?sekce=1
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Literatura 
 

 
VZOR: 
Při nedostatku času vás 
nebudu moci trénovat 
řešení:  
Jestliže nebudu mít 
dostatek času, nebudu 
vás moci trénovat. - za 
jaké podmínky vás 
nebudu moci trénovat? 
VV podmínková 
 
určete druhy VV 
příslovečných - pošlete na 
email 
 
pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 

 
Co už umíme - 
procvičujte ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
Do konce dubna 
povinně vložte 
přečtené knihy na 
Padlet 

 
test na určování 
druhů VV - naučte 
se, jak se ptáme 
na VV 
 
 
 
 
 
 
čtenářský deník, 
schválení Padlet 
 

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
Osová 
souměrnost 
 
 

 
 
Připomeň si učivo ZDE 
uč. str. 24 - 27 
do sešitu str. 26 cv. 1, 2, 
4A 
ofoť a pošli na mail 

 Pracovní listy v 
emailu v pondělí 27. 
4. 

 

Aj (FIK) 
 
 
 

Present 
perfect - 
předpřítomný 
čas 
 
 
Vocabulary - 
collocations 

Procvičuj PRESENT 
PERFECT  
porovnání s PAST SIMPLE 
(minulý čas) pro lepší 
pochopení  
 
Uč str. 56/1a - slovíčka - 
fráze (spojení) - napiš do 
sešitu celé věty 1- 7  

Klíč ke 
cvičením v 
PS z minulé 
hodiny str. 
41/1+4 - 
oprav si 
chyby 
 
 
 

Procvičování 
Present perfect  

Videokonzultace 
ve čtvrtek 30. 4. 
od 10:00 - viz 
kalendář web 

Aj (KRA) 
 
 
 

 
 
 
Layla´s news 
- přečíst str. 
62/1b 
 
 
 

 
 
 
- do sešitu udělat z 
učebnice str. 63/2a 
 
 
 
- učebnice str. 63/3a, b 

- opravit 
cvičení z 
minulého 
týdne dle 
klíče 
 
- PS 50/1 
 
 

  - videokonzultace 
bude tentokrát ve 
čtvrtek 30.4.2020 
v 9.45 

Aj (CHR) 
 
 
 

Lesson 5 
Revision, 
progress 

check 

--- PS:52,53 UČ:66 

V případě potřeby 
konzultujte na: 
chrobak@zstgm-c
k.cz 
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https://drive.google.com/open?id=1ftEUwiQx3j2O2-xgLXTon2l9yAJ3LaRN
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik?scroll=782
https://maths.cz/clanky/121-osova-soumernost
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-present-perfect-tense/203
https://www.umimeanglicky.cz/diktaty-present-perfect-tense/203
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-simple-irregular-verbs-2-uroven/688
https://drive.google.com/file/d/1gn7YkQbeYJGeCPzOOFHSWo-NnoVYgNJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gn7YkQbeYJGeCPzOOFHSWo-NnoVYgNJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gn7YkQbeYJGeCPzOOFHSWo-NnoVYgNJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gn7YkQbeYJGeCPzOOFHSWo-NnoVYgNJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gn7YkQbeYJGeCPzOOFHSWo-NnoVYgNJI/view?usp=sharing
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
https://drive.google.com/open?id=1L0vcttGLyI5QkKAxWuIgBDAQBlM8K5fW5yTDDuJKRYs
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Aj (GUN) 
 
 
 
 

Dylan´s plan 
Useful 
expressions 
Future 
arrangement
s  
Progress 
check 

Veškeré info - jako jsou 
úkoly na tento týden a 
výsledky i s vysvětlením 
z minulého týdne najdeš 
ZDE 

 Pro dobrovolníky 
kvíz ze článku o 
New Yorku 
(veškeré info v 
kolonce zápis do 
sešitu, klikneš na 
modré ZDE) 

Pošli vybraná cv. 
mailem - 
především Projekt  
 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 

Reformace v 
Anglii 
 
učebnice str. 
103 - 105 

Nadpis:  

Reformace v Anglii  

r. 1455 končí Války růží 
mezi Yorky a Lancastery 

Na trůn Jindřich Tudor - 
Tudorovci- upevnění moci 
- růst námoř. obchodu 
Jindřich VIII.- spory s 
katolickou církví - 
vyhlášení reformace - 
Anglikánská církev 

Alžběta I.- alžbětinská 
doba - rozvoj 
hospodářství, manufaktur, 
obchodu                 - zisk 
převahy na moři  

PS str. 43, 
cv. 2, 3 
 
cv. 3 vyfoť a 
pošli mailem 

Podívej se na film 
ZDE a zjistíš 
podrobnosti o 
nástupu 
Jindřicha VIII. na 
trůn 
a ZDE  o zajímavé 
cestě Alžběty za 
mocí 
 
 
 
Své znalosti si 
vyzkoušej v 
interaktivním 
cvičení ZDE 
ZDE 
a zkontroluj si 
rovnou své 
odpovědi 
 
 

Vyřešené 
cvičení (PS str. 
43, cv. 3) vyfoť, 
pošli na mail 
brozova@zstgm
-ck.cz do 30. 4. 
a získáš malou 
1 

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) 
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https://docs.google.com/document/d/16--1f3zFTWTZIx9aDpETPHnsa1uuMnn8tzKGWJ21WwI/edit?usp=sharing
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-korunovan-jindrich-viii-24-cerven-1509-153007
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-popravy-marie-stuartovny-8-unor-1587-152852
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=268
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=263
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
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Př Po 27. 4. 

Opakování 
 

Téma opakování: 
Nahosemenné rostliny 
- Jinany a Jehličnany  
(uč. str. 80 - 84). 

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

 

INFO Kahoot!  
- bude aktivní do čtvrtka 30. 4. (do 22:00 hod.), nickname = příjmení 
- prvních pět umístěných odměním, tak se dopředu pořádně připrav ;-) 

St 29. 4. 
Krytosemenn
é rostliny  
(uč. str. 85) 

Použij ZÁPIS z 
prezentace. 
  
KRYTOSEMENNÉ 
ROSTLINY 
- tvoří pravé květy s 
rozmnožovacími orgány 
- semena ukrytá v 
plodech 
A jako zbytek zápisu 
poslouží tabulka z 
učebnice na str. 85 
„Srovnání dvouděložných 
a jednoděložných 
rostlin“. Můžeš zachovat 
pouze text nebo ji 
překreslit včetně 
obrázků. 

PS str. 36 

řešení PS 
najdeš v 

prezentaci 

Prezentace ZDE 
 
Pusť si toto VIDEO 
a pokochej se 
krásou jarní 
přírody. 

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

Fy 
 
 
 
 

Šíření světla 
a 
stín,zatmění 
Měsíce a 
Slunce 

Práce s učebnici-otázky 
Youtube-Zatmění 
Měsíce a Slunce-stručný 
popis videa odeslat na 
mail 

 Odkaz na otázky 
Internet-video 
Zatmění Měsíce či 
Slunce 
 
 

Zašli stručný popis 
videa a odpovědi 
na otázky 

Nj (Kor) 
 
 
 
 

Školní 
pomůcky 
(UČ str. 41-44) 
 
 
 
Člen určitý a 
neurčitý 
(UČ str. 43) 
 

Zopakuj si slovíčka 4. 
lekce (školní pomůcky - 
PS str. 42) 
 
 
 
 
Nastuduj si a zapiš 
poznámky.  
Do sešitu vypracuj UČ str. 
44 / cv. 6. Pokyny k 
vypracování jsou zde.  

PS str. 35/cv. 
4,6 
 

Správnou 
výslovnost slovíček 
si můžeš natrénovat 
v tomto videu. 
Zahraj si online 
pexeso.  

Vypracované 
úkoly v PS a 
školním sešitě 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-
ck.cz do 3.5. 
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https://drive.google.com/file/d/1uBZ8T8qkmTOBwWFVg6mI5unQ8N_Uo6ip/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/09121406?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1587589261693
https://drive.google.com/file/d/1ozySypVtmDZZrds4Y4XAjZecNZVnA7gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W18beApmUrhAobaKM6D8zE1XpVHGoJjz/view?usp=sharing
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1dVkBFD7EHZWOrfBoFaPcgTyFR0nRUIW_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RL-d_IsPPaatUQi3s4duxVZHQLJq2vPJ
https://drive.google.com/open?id=1pxzKhXtUSzcNfhfJjBgjExORXswtOlv0
https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ
https://www.umimenemecky.cz/pexeso-skola-vybaveni-cinnosti?source=explicitExercise
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
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Nj (Vys) 
 
 
 
 

4. lekce - Die 
Schule 

UČ str. 41-42 do šk. 
sešitů zapiš nadpis Die 
Schulsachen (šk. 
pomůcky) a pod 
jednotlivé členy DER, 
DIE, DAS vypiš všechna 
slovíčka ze strany 41 a 42 
s českým překladem 

PS str. 
34/cv.1 - 
spoj a doplň 
člen der, die, 
das, cv. 2 - 
označ a 
doplň člen, 
cv. 3 - doplň 
člen 

Slovní zásobu se 
nauč a POZOR v 
němčině je důležité 
učit se podst. 
jména se členem 
DER, DIE, DAS, 
který určuje rod 
(der=MR, die=ŽR, 
das=SR) 

Str. 34 v PS ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 

Inf 

Státní svátek   Zadání úkolu ZDE 

Hotový úkol 
zasílejte do 1.5. 

na mail: 
hrivnac@zstgm-ck

.cz  
 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv Protahování 

a posilování 
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:  
Powerjóga  
5 tibeťanů 
Video na posilování 
těla: 
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 - 
pohlavní 

znaky 

Dodělej pracovní list o 
změnách při dospívání  

 Video o mužské 
rozmnožovací 
soustavě  
Video o ženské 
rozmnožovací 
soustavě 

Vyřešené cvičení 
zapiš do sešitu a 
můžeš zaslat na 
hrivnac@zstgm-ck
.cz  

Vko 

Státní svátek   

Aktualita - stále 
výzva na duben. 
Získání dobré 
známky z domova 
natáčením videa 
více zde 
 

Kontrola starších 
poznámek nejlépe 
vyfocené na mail, 
získání dobré 
známky: 
hrivnac@zstgm-ck
.cz  
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https://drive.google.com/open?id=1b8TTkZK0T1SwjVAjXD0pJh9N3bIoSn2M
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=GmbFjggCuPw
https://www.youtube.com/watch?v=FFa_BsJGg1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws
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=13CTwseYZ62I4W0-nwXRa4Nni1Fhl1oOo
https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=16
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1My2tJ1Ne3y6V0IdYW0ZpWoMMQGNvEfNE
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Vv Přáníčko 

pro 
maminku 
 

  Pro fajnšmekry! 
Protože se blíží  
Den matek (10.5.), 
můžeš dát mamince 
skvělé přáníčko, 
ukázka ZDE 

Zájemci! 
Až budeš mít 
hotovo, udělej 
fotečku a zašli na 
herbe@zstgm-ck.c
z 
do 10. 5.  
Překvap mě! 

Prč 
Pozem. 
 
 

Jarní práce 
na zahradě 
 
 

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

Zájemci zašlou 
vyplněnou 
křížovku na 
herbe@zstgm-ck.c
z  
do 30. 4.  
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https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
mailto:herbe@zstgm-ck.cz
mailto:herbe@zstgm-ck.cz

