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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VV - 
přísudková 
 
 
 
 
Pravopis  
 
 
 
 

Výsledky z min. týdne a 
úkoly na tento týden najdeš 
ZDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PS s. 48/ sv. 
8,9 -vyfoť a 
pošli na mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vybrané úkoly 
mailem 
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http://www.google.cz/
https://docs.google.com/document/d/1hByPlKfgldoKy3inUOqamW33CjJk6JjPEH8sxqjd0AE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hByPlKfgldoKy3inUOqamW33CjJk6JjPEH8sxqjd0AE/edit?usp=sharing
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Sloh 
 
 
 
 
 
 
Lit 

Charakteri
stika 
 
 
 
 
 
 
 
Čti cokoliv 
a dávej na 
Padlet 

Uč. s. 117 - obě tabulky - 
stručné poznámky do sloh. 
sešitu a vypracuj cv. 2a/s. 
117-118 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučení na 
audioknihy - 
(poslech 
zdarma) viz 
www.youtube.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schválení na 
Padletu 
 
 

Ma 
 
 
 
 

Učebnice 3. 
díl 

str. 24 - 28 

4. 5. 
Nadpis: Středová 
souměrnost 
● Podívej se na video 

STŘEDOVÁ 
SOUMĚRNOST  

● str. 24 udělej si zápis do 
sešitu včetně rýsování 
(rámeček dole) 

● str. 25/ rámeček dole - 
opiš do sešitu 

5. 5. 
● str. 26/1, 2,3A 
6. 5. 
● str. 26/4, 5 

 

VIDEOVÝUKA bude 
v pondělí, úterý, 
středu od 9:00 do 
9:45, v pátek je 
státní svátek 
 
Středová 
souměrnost 
 
Ve středu testík 
QUIZIZZ (osová a 
středová 
souměrnost) 
 
 
 
 

Kdo pracuje 
samostatně 
(neúčastní se 
videovýuky), vyfotí  
ve čtvrtek 7.5. práci 
v sešitě a pošle mi ji 
do mailu 
juzkova@zstgm-ck.c
z 

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+NEG
ATIVE  

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://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo
https://www.youtube.com/watch?v=4Fhhw6MNaFo
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
mailto:juzkova@zstgm-ck.cz
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  
 

Uč. s. 54/cv. 1a, 2,3,4 - 
vyfoť a pošli na mail 

Výsledky z 
min. týdne v 
tomto KLÍČI 

 Test z Uč. mailem 
 
 

Present 
perfect 

Viz prezentace ZDE 
Pořádně si na konci 
prezentace přečti, jaké úkoly 
tě tento týden čekají! 
 

 Hezké vysvětlení 
předpřítomného 
času kromě 
prezentace také 
zde: 
https://www.helpf
orenglish.cz/article
/2008101805-pred
pritomny-cas-1-uv
od-a-tvoreni 

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/document/d/14hexAK-nqWAx2Cm7Z7w80O_lnLxP2ZibZiw7K2Q-1WA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1gx_RXvOarER9WJpmOYCcQwqf1-8w8vCj4hdltlVwx80/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 
 
 
 
 
 

Střední a 
Jižní Asie  
str. 88 - 89 
str. 96 - 97 

 

Prezentace na téma Střední 
Asie ZDE 

Prezentace a úkoly na téma 
Jižní Asie ZDE 

 

Video o 
Uzbekistánu 

Video o 
Ázerbajdžánu 
Video o Indii  

Video o Himaláji 
Video o Kašmíru 

Hotové poznámky a 
úkoly 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 (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 

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=1EVjPXvdpnJzV1nGeID-2l2HQvOY0Le7E
https://drive.google.com/open?id=1SpB0DsmoJfgSY4wt-jk4L_eCb9AQuFMl
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
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/1x432CtrwNtF90JloVT5K4eo7P2dJomAv/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
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Inf 
 
 
 
 
 
 

Google 
Prezentace 
- Projekt 
slavná 
osobnost  

Nový úkol ZDE   Tento týden nic 
neposílejte! 

 
 
 
 

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
 
Tv 
 
 
 

Stále je tu 
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/w
at ch?v=_BPpW1CnfdM  

 Mám radost, že se 
ozýváte s tím, že 
jste začali cvičit 
nebo běhat. Jen 
tak dál! 
Tip od vaší 
spolužačky: 
Stáhni si Sports 
Tracker a dělej 
to, co tě baví (běh, 
cviky na břicho, 
nohy,..) 

 

Vkz 
 
 
 

Ilegální 
drogy 

z prezentace dokončete zápis 
do sešitu - opiáty, konopí 

  pošlete na email 
 
veškeré poslané 
úkoly, zápisy budou 
hodnoceny 
jedničkou 
 

Vko 
 
 
 

Tvorba a 
ochrana 
majetku 

Proveď velmi stručný zápis 
do sešitu a odpověz na 
zajímavý úkol ZDE. 

  dobrovolně mailem 
za 1:-) 

Vv 
 
 
 

Protisk 
-grafické 
techniky 

Pokud budeš mít čas a 
náladu, tak si najdi na 
internetu protisk,výtvarná 
výchova a seznam se s 
problematikou 
 
 
 
 
 
 
 

 Seznámení na 
internetu 
 

Nechám na tvé 
rozhodnutí,zda se 
do něčeho pustíš 
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https://drive.google.com/open?id=1XieyhYfqkV-zwyvevsMNv--_8vu4xSN4
https://drive.google.com/open?id=0B_frK_ujtOkUekxCenY3TEhFa0k
https://docs.google.com/document/d/1N04wkjCeCf2dTC5Y0Uc-fI-2Su94nmSIiF7w4kBOhh8/edit?usp=sharing
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Prč 
Pozem. 
 
 

Pěstování 
zeleniny 

  Z tohoto 
materiálu si zjisti 
odpovědi: 
1/ Semena a 
plody = 
2/ Sazenice, 
cibule, řízky = 
3/ Vzdálenost 
rostlin =  
4/ Způsob setí 
DO   . . E . E . 
5/ Zeleninu 
můžeme také 
pěstovat ve 
. . . I . . . . K . 
 
 
 

Postup  
pro zájemce: 
1/ Stáhni 
2/ Otevři 
3/ Zjisti odpovědi 
4/ Zašli do 17. 5.  
na 
herbe@zstgm-ck.cz  
 
Celkem to bude pět 
pojmů, tak se ukaž! 
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https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny

