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

4.5. - 7.5. 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 
procvičování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v následujících pracovních 
listech si budete procvičovat 
určování druhů VV, 
zopakujte si otázky na VV 
(viz. výklady v předchozích 
týdnech) - pracovní list č.1, 
pracovní list č.2 - doplňte a 
pošlete na email 
 
 

 řešení určování 
druhů VV z 
minulého týdne 
ZDE - 
zkontrolujte si a 
opravte 
 
 
 
 
 

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=1wIPe4CL0Iu1AioOW5aqgWCtLjPYxReOq
https://drive.google.com/open?id=1s2CoMz5unH-kSi1mYIDCp5JahnZ-PVFF
https://drive.google.com/open?id=14AELDLqfFW5-5u55XAViWUQH0aTrVhDE
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Literatura 
 

tento kontrolní diktát 
přepište nebo doplňte do 
sešitu a pošlete na email 
(bude hodnocen známkou!!) 
 
 
učebnice str. 95/2a - 
zapisujte tímto způsobem: 
VZOR: 
Jestliže 1VV, 2VH - 
příslovečná podmínková 
(zapisujte i spojovací výrazy) 
 
 
 
pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 
 

 
 
 
 
Procvičujte 
diktáty na 
vyjmenovaná 
slova, 
vyhodnoťte si 
chyby, nebo 
poproste rodiče, 
aby vám nějaký 
diktát nadiktovali 
 
 
Co už umíme - 
procvičujte ZDE 
 
 
 
 
 
nezapomínejte 
všechny knížky, 
které přečtete 
vkládat na Padlet 

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

Ma 
 
 
 
 

Opakování 
 
Středová 
souměrnost 
 
 

 
 
Výklad učiva ZDE 
Důkladně si pročti: 
uč. str. 27 - 28 
Do sešitu uč. str. 29        cv. 
1 a 2 - ofoť a pošli na mail 

 Pracovní list v 
mailu v pondělí 
4. 5. 

 
 
 
 
 
 

Aj (FIK) 
 
 
 

Present 
perfect - 
otázky a zápor 

Vysvětlení latky 
PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU - 
OTÁZKY a ZÁPOR 
Uč. str. 59/3a - doplň věty 
do školního sešitu 
Slovíčka 5A - nauč se 
 

PS str. 46/2 
doplň co si zažil 
PS str. 46/3 
doplň otázky  

Procvičuj 
PRESENT 
PERFECT 
QUESTIONS+NE
GATIVE  

Videokonzultace - 
čtvrtek 7. 5. 2020 
od 10:00 - viz 
kalendář web 
pošli foto cvičení na 
fikejs2@zstgm-ck.cz 
 

Aj (KRA) 
 
 
 

- přečíst znovu 
Layla´s news 
- uč. str. 62 - 
zaměřit se na 
slovíčko JUST - 
kde se nachází 
ve větě 
 
 
 

 
 
 
 
 
- do sešitu - uč. str. 63/4b 

- opravit cvičení 
dle klíče 
- PS 50/2, 50/3 
- PS 51/4, 51/5 

  - videokonzultace 
opět ve čtvrtek 
7.5.2020 v 9.45 
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https://drive.google.com/open?id=15dOhiyvAHrB0IcDNXA1uCLTT9mSThHfp
http://cestina.diktaty.cz/index.php?sekce=1
http://cestina.diktaty.cz/index.php?sekce=1
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik?scroll=782
http://jane111.chytrak.cz/M7/7_8.1.pdf
https://docs.google.com/document/d/1gdbP6kOSwSqNH94tdEoSzOF6Pd0BOwQ5X5UA7iEDyuY/edit#
https://docs.google.com/document/d/1gdbP6kOSwSqNH94tdEoSzOF6Pd0BOwQ5X5UA7iEDyuY/edit#
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-3.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html
mailto:fikejs2@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1GjPbXJM0_mo2G4ZzHfB9YAUZtba1snJ8H9U_EWUljZo
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Aj (CHR) 
 
 
 

Revision --- slovíčka 
PS:84/6A opakování L5 

zkuste TEST, 
pošlete na 

chrobak@zstgm-ck.
cz vyplněný do 
10.5. včetně 

Aj (GUN) 
 
 

Test 
 
 
 

Present 
perfect 

 
 
 
 
Uč. s. 54/cv. 1a, 2,3,4 - 
vyfoť a pošli na mail 
 
 
 
Viz prezentace ZDE. 
Pořádně si na konci 
prezentace přečti, jaké 
úkoly tě čekají příští týden! 
 

 
 
 
 
Výsledky z min. 
týdne v tomto 
KLÍČI 

 
 
 
 
Hezké vysvětlení 
předpřítomného 
času kromě 
prezentace také 
na: 
https://www.help
forenglish.cz/arti
cle/2008101805-
predpritomny-cas
-1-uvod-a-tvoreni 

 
 
 
 
Test -  mailem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věty v 
předpřítomném 
čase mailem 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 

Španělsko v 
15. století 
 
učebnice str. 
106 - 107 

Nadpis: Španělsko v 15. 
století 

- bohatlo díky koloniím, 
které získalo během 
objevných plaveb 

16. století – jedna z 
nejmocnějších a 
nejbohatších zemí na 
světě ,,Země, kde slunce 
nezapadá” 

vládnoucí rod – 
Habsburkové  se rozdělili 
na větev rakouskou a 
španělskou 

silně katolická země  - 
inkvizice 

nejbohatší španělskou 
provincií bylo Nizozemí 

 

PS str. 44, cv. 1 Nebaví tě číst? 
Pust si kapitolu v 
interaktivní 
učebnici ZDE 
 
Své znalosti si 
vyzkoušej v 
interaktivním 
cvičení  
ZDE 
ZDE 
a zkontroluj si 
rovnou své 
odpovědi 
 
Napiš odpověď 
na otázku č. 5 
z učebnice na 
str. 107 na 
mail 

Napiš odpověď 
na otázku č. 5 z 
učebnice na str. 
107 na mail 
brozova@zstgm-c
k.cz do 7. 5.  
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https://drive.google.com/open?id=1_at79Kd_bya55o5xU1Vz2COzW7joZufH
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
mailto:chrobak@zstgm-ck.cz
https://docs.google.com/presentation/d/1gx_RXvOarER9WJpmOYCcQwqf1-8w8vCj4hdltlVwx80/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14hexAK-nqWAx2Cm7Z7w80O_lnLxP2ZibZiw7K2Q-1WA/edit?usp=sharing
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=51
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=263
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7_PS/Dejepis7_PS.mc&maintitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=266
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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Ze 
 
 
 
 
 

Jižní Asie  
str. 96 - 97 

Projdi si prezentaci, kde 
nalezneš zápis do sešitu a 

další úkoly  
 

Video o Indii  
Video o Himaláji 
Video o Kašmíru 

Hotové poznámky a 
cvičení  zašlete na 

mail: 
hrivnac@zstgm-ck.c
z (za plus) prosím 

do předmětu 
udávejte téma  

Př Po 4. 5. 
Listnaté 
stromy a 
keře (uč. str. 
86 - 87) 

Použij ZÁPIS z prezentace  
NEBO z učebnice na str. 86 
- 87 vypiš názvy (tučně 
zvýrazněné) všech listnatých 
stromů a keřů včetně 
stručné charakteristiky. 

PS str. 37 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Online cvičení na 
téma listnaté 
stromy ZDE. 

POZOR ZMĚNA! 
Do čt 7. 5. pošli 
řešení poznávačky 
stromů na mail 
papouskova@zstgm
-ck.cz 
(do předmětu napiš 
třídu, příjmení a 
“poznávačka 
stromů”). 
 
Foto zápisu ve 
školním sešitě 
tentokrát posílat 
nemusíš :-) 

St 6. 5.  
Opakování  

Téma opakování: 
Listnaté stromy a keře 
(uč. str. 86 - 87). 
 

 Sám/ sama sebe 
vyzkoušej 
pomocí 
opakovacích 
otázek ZDE a 
zjisti, jestli umíš 
stromy také 
poznávat podle 
prezentace ZDE. 

Fy 
 
 
 
 

Odraz 
světla-zákon 
odrazu 

Odraz světla-otázky a 
odpovědi - opiš do sešitu 
Isaac Newton-vyber si  
5 informací a zapiš , 
překresli obrázky odraz na 
rovné a hrubé ploše 
Odpověz! Čím se liší? 

 Odkaz na odraz 
světla-zápisek 
Odkaz na 
Isaac-vybrat 5 
informací a zápis 
do sešitu 
 

Stačí poslat na můj 
mail jen odpověď 
na otázku Čím se 
liší obrázky v 
odkazu Isaac a 3 
příklady odrazu 
světla v praxi  

Nj (Kor) 
 
 
 
 

Školní 
pomůcky 
 
 
 
 
 
ein / mein / 
kein 
(neurčitý člen, 
přivl. zájmena, 
zápor kein) 
UČ str. 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učivo si nastuduj zde.  
Do školního sešitu vypracuj 
toto cvičení.  
 

Procvičuj si 
slovíčka 4. lekce 
- PS str. 42 

Dobrovolné: 
Online cvičení 
zde. 
Kartičky na 
pexeso část 1, 
část 2  (pokud 
nemáš možnost 
tisku, podobné 
kartičky si vyrob) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracované cvičení 
ve školním sešitě 
vyfoť a pošli na 
korchova@zstgm-ck
.cz do 10.5. 
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https://drive.google.com/open?id=1SpB0DsmoJfgSY4wt-jk4L_eCb9AQuFMl
https://edu.ceskatelevize.cz/varanasi-a-ganga-5e441f34d76ace2c451de227
https://edu.ceskatelevize.cz/indicky-himalaj-5e441eb6d76ace2c451dddff
https://edu.ceskatelevize.cz/zivot-v-kasmiru-5e441f17d76ace2c451de1b8
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1jVQIfXIg49ymZU-bWv4sKpRiueJqW7az/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2130
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
mailto:papouskova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1e5JnWtyzPKbTrszJFLdJ7lhsWj6NFAMn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVkwT-xe_KTwlsYhugIHjzTgxVLewPDR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zy-IwYg_1N2aX5MtIKxxzxMWsa0XU9tR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OTYxe6MBkcNQniUJ6SsNjeUFVI5Kin7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1T6lZk26jC7wJeIEe4-TMBoq4kP4pEBbX
https://drive.google.com/open?id=1LoAq3gmgX23rPU5Ifl7BpXMwoKQkU9zc
https://www.lehrerlenz.de/schulsachen.html
https://drive.google.com/open?id=1KP3n0ZBNTraoQbGsUzW7MMs6Qqgaq7Ov
https://drive.google.com/open?id=1CvZlyQXvTYGWTZpXeRwP7VFtq42PlbOF
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz


 

 

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

 
 

 
Nj (Vys) 
 
 
 
 

4. lekce - 
Schule, 
Schule 

UČ str. 41, 42 - naučit 
slovíčka str. 41 a rámeček 
str. 42 vždy se členem der, 
die, das 

PS str. 35/cv. 4, 
6 cv. 5 - popiš 
obrázky se 
členem, str. 
36/cv. 8 - popiš 
obrázky se 
členem, str. 
40/cv. 1 - popiš 
všechny věci se 
členem 

nauč se slovní 
zásobu 
Schulsachen - 
příští týden pošlu 
na tvůj školní 
email testík na 
známky  

Str. 35 v PS ofoť a 
pošli emailem 
vyučující 

Inf Státní svátek     

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
Tv Kondiční 

cvičení 
Je čas trochu nasbírat 
fyzičku, proto máte tento 
týden videa od českých 
olympioniků v rámci učítelky, 
doporučuji všem  

 Videa:  
Zlepši si kondici 
Posilka  

Stále posílejte své 
nápady na cviky, 
které zařadím do 
dalšího týdne 
(hrivnac@zstgm-ck.
cz) 

Vkz 
 

Dospívání - 
rozmnožovac
í soustava 
žen a mužů 

Tento týden nás čeká 
rozmnožovací soustava. 
Posílám vám nákresy ZDE 
(nejlépe vytisknout nebo 
překreslit)  

 Pracovní list o 
zamyšlení nad 
dospíváním a 
kontrola vašich 
znalostí o 
rozmnožovací 
soustavě ZDE 

Vyplněný pracovní 
list můžete zasílat 
na 
mail:hrivnac@zstgm
-ck.cz  

Vko Státní svátek 
 
 

   
 

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.cz 
do 10. 5.  
Překvap mě! 

Prč 
Pozem. 
 
 

 
Pěstování 
zeleniny 
 

  Z tohoto 
materiálu si zjisti 
odpovědi: 
1/ Semena a 
plody = 
2/ Sazenice, 
cibule, řízky = 
3/ Vzdálenost 
rostlin =  
4/ Způsob setí 

Postup  
pro zájemce: 
1/ Stáhni 
2/ Otevři 
3/ Zjisti odpovědi 
4/ Zašli do 17. 5.  
na 
herbe@zstgm-ck.cz  
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https://www.youtube.com/watch?v=n4CNS_6iyno
https://www.youtube.com/watch?v=AeZxyqydlhY
https://drive.google.com/open?id=1w4w5yRnjUmWxHDkq9EblFOLKXoXZpuKv
https://drive.google.com/open?id=1kNf5yM89PKhAlW7iWx9_Cg1PLy69L6Qz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
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DO   . . E . E . 
5/ Zeleninu 
můžeme také 
pěstovat ve 
. . . I . . . . K . 

Celkem to bude pět 
pojmů, tak se ukaž! 

 
  
 
 
 
 

 
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 

 


