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Týdenní plán třídy 7.B 
třídní učitelka Mgr. Lenka Guňková 

27. – 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procvičován
í druhů VV - 
přívlastkový
ch a 
doplňkových 
 
 
Procvičován
í pravopisu 
 
 

Všechny úkoly a instrukce na 
tento týden (do čj, slohu i lit) 
a  výsledky z minulého týdne 
najdete ZDE 

 Tento týden 
proběhne 
VIDEOKONZULT
ACE , termín 
pošlu mailem. 
Těším se!!! 
 
 
 
 
 

Vybraná cv. vyfoť a 
pošli na mail 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1HJjePCUUd0nJFfd9bzkYlqX42tiP31s65peHRwRbZ8s/edit?usp=sharing
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Sloh 
 
Lit 

Líčení 
 
 
Čti cokoliv, 
dávej na 
Padlet 

Doporučení na 
audioknihy - 
např. www. 
youtube.cz 

Schválení na 
Padletu 
 
 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. 
díl 

str. 21 - 24 

27. 4. 
Nadpis: Osová 
souměrnost 
● Otevři si odkaz OSOVÁ 

SOUMĚRNOST a udělej si 
zápis do sešitu včetně 
rýsování 

28. 4. 
● str. 21 - 22 přečíst 
● str. 23/1, 2, 3, 4A (strana 

čtverce a = 3,5 cm, strany 
obdélníku KLMN mají 
délku: k = 5 cm, l = 2,5 
cm 

29. 4. 
● Z pracovního listu 

odpověz na otázky ve cv. 
2, narýsuj a vyřeš cv. 3 a 
ze cv. 4 si vyber 3 
konstrukce ze zadaných 6, 
a ty narýsuj do sešitu 

 

VIDEOVÝUKA 
bude v pondělí, 
úterý, středu od 
9:00 do 9:45, v 
pátek je státní 
svátek 
 
Osová 
souměrnost 
 
 
 
 
 
PL_osová 
souměrnost 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
ve čtvrtek 30.4. 
práci v sešitě a 
pošle mi ji do mailu 
juzkova@zstgm-ck.c
z 

Aj 
(FIK) 
 
 
 

Present 
perfect - 
předpřítomn
ý 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-ck.
cz 
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https://drive.google.com/open?id=1jHjCVuoUKKJ4VtZObTyP8E0eD2vcfmIH
https://drive.google.com/open?id=1jHjCVuoUKKJ4VtZObTyP8E0eD2vcfmIH
https://drive.google.com/open?id=1E9lyNuS9XkQIwAo7AT6QjdoidPQ9YmIL
https://drive.google.com/open?id=1E9lyNuS9XkQIwAo7AT6QjdoidPQ9YmIL
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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 
arrangemen
ts  
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-c
k.cz do 30. 4.  a 
získáš malou 1 

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 
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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
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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. 

Ze 
 
 
 
 
 

Jihozápadní 
Asie  

str. 98 - 100 

Prezentace o Jihozápadní Asii 
ZDE (Stačí zapsat ze snímku 

Arabské Země, Izrael a 
Nearabské země)  

Úkoly v 
prezentaci 
dobrovolně 

zpracovat do 
sešitu 

Video o Mrtvém 
moři 
Video o Dubaji 
 
 
 

 

Dobrovolně zašli 
vyfocené poznámky 
v sešitě za plus 

na mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c

z (Prosím do 
předmětu zprávy 

napiš o jaké 
poznámky se jedná) 

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. 
Krytosemen
né 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@zstgm
-ck.cz 
(do předmětu napiš 
třídu, příjmení a 
téma). 
 
PS si zkontroluj 
sám/ sama podle 
řešení v prezentaci 
(foto opravdu 
posílat nemusíš). 
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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
https://slideplayer.cz/slide/3115903/
https://edu.ceskatelevize.cz/mrtve-more-5e441a6ef2ae77328d0a6c85
https://edu.ceskatelevize.cz/mrtve-more-5e441a6ef2ae77328d0a6c85
https://edu.ceskatelevize.cz/dubaj-a-nejvyssi-stavba-sveta-5e441f36d76ace2c451de24c
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1uBZ8T8qkmTOBwWFVg6mI5unQ8N_Uo6ip/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uBZ8T8qkmTOBwWFVg6mI5unQ8N_Uo6ip/view?usp=sharing
https://kahoot.it/challenge/08977594?challenge-id=42f4b326-12b9-4812-ba2b-814b7a8100f1_1587589018881
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
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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 

Inf 
 
 
 
 
 
 

Google 
Prezentace - 
celková 
úprava  

 Zadání úkolu na dokončení 
zde 

   Hotový úkol zašlete 
na 
hrivnac@zstgm-ck.c
z do 1.5.  

 
 
 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Kdo má chuť 
a chce pro 
sebe něco 
udělat - je 
tady výzva 
:-) 4 minutový 
trénink - 
posilování - 
viz 
video:https://
www.youtub 
e.com/watch?
v=c64_s5zv 
 

Kdo chce něco jednoduššího a 
chce začít s jógou (- Pozdrav 
slunci) doporučuji mrknout na: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_BPpW1CnfdM 

   

Vkz 
 
 
 

Ilegální 
drogy 

pokračujte v práci s prezentací 
- napište zápis - Halucinogenní 
drogy, Stimulační drogy 

  pošlete na email 
 
veškeré odevzdané 
úkoly, zápisy jsou 
hodnoceny 
jedničkou 

Vko 
 
 
 

Peníze a 
majetek v 
životě 
člověka 
 
 
 

Zápis do šk. sešitu a krátký 
testík na 1 najdeš ZDE 

  Zápis do sešitu i s 
testíkem pošli, máš 
šanci získat dvě 
jedničky:-) 
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https://drive.google.com/file/d/1GZhmKwvpA3NvR4Op86XPSe-AWObXZJ6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b8TTkZK0T1SwjVAjXD0pJh9N3bIoSn2M
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=_BPpW1CnfdM
https://www.youtube.com/watch?v=_BPpW1CnfdM
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUekxCenY3TEhFa0k
https://docs.google.com/document/d/16FpZlf95FuQGdXvi7EZpyGKGwpuhiYLcUa2mbqCn5Fc/edit?usp=sharing
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Vv 
 
 
 

Reliéf z 
vlhkého 
papíru 

Podívej se na internet, kde 
máš spoustu nápadů na 

uvedené téma, pochopitelně 
nic dělat nemusíš, pokud 
nemáš k tomu podmínky 

  Dobrovolné splnění 

Prč 
Pozem. 
 
 

Jarní práce 
na zahradě 

  Pracovní list 
dorazil na tvůj 
školní email 
14. 4. 
 

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