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

11.5 - 15.5. 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 věta 
přívlastková 
str. 96 
 
 
 
 
 
 
 
 

opište (nalepte) si zápis do 
sešitu - podrobně popisuji, 
jak poznat VV 
přívlastkovou i s příklady - 
pošlete na email 
 
učebnice str. 96/2 - 
napište do sešitu, změńte 
PK na VV přívlastkovou a 
pošlete na email 
 

PS  
str. 43/10 
 

Procvičujte určování 
větných členů online 
ZDE 
 
Procvičujte pravopis 
ZDE 
 
 
 
 
 

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=1aPDxIVV58IQBuqEIjJWo0AfWAaO0ELUN
http://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vetne_cleny.php
http://cestina.diktaty.cz/cv.php?id=88&sel=1
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
mailto:zimekova@zstgm-ck.cz
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Sloh 
 
 
 
Literatura 
 

 
VZOR:Dědeček zná mnoho 
pověstí z kraje, kde se 
narodil. 
 
 
Udělejte do sešitu 
grafický rozbor 
jednoduché věty a určete 
větné členy: 
 
Moje babička 
zadělávala ve velké 
míse těsto na makové 
koláče. 
pošlete na email (graf 
bude hodnocen 
známkou!!!!) 
 
 
v tomto cvičení vyhledejte 
VV přívlastkové 
 
 
Výtah - učebnice str. 125 - 
opište tabulku do sešitu na 
sloh 
 
pokračujte v četbě, čtěte 
cokoli, vkládejte na Padlet 
 

 
ŘEŠENÍ cv. 1/94 (7. 
týden) - dělalo vám 
problémy, 
zkontrolujte si ho 
 
 
ŘEŠENÍ cvičení 1, 
cvičení 2 (8. týden) 
 
 
Co už umíme - 
procvičujte ZDE 
 
 
 
 
 
 
zpracujte čtenářský 
deník z přečtené 
knihy, vkládejte na 
Padlet 

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

Ma 
 
 
 

Opakování 
 
Rovnoběžník 
 

 
 
podívej se ZDE 
uč. str. 39 - 50 pročti si 
všechny rámečky 
 

 Pracovní listy v 
emailu v pondělí 11. 
5. 

Příští týden se 
zaměříme na 
konstrukci 
rovnoběžníku 

Aj (FIK) 
 
 
 

Present 
perfect - 
procvičování  
 
 
Listening - 
porozumění 
textu 

Procvičování PRESENT 
PERFECT- vyber si 3 
cvičení a odpovědi zapiš 
do školního sešitu. 
 
Poslechněte si nahrávku 
BOOKING A TABLE - 
odpovězte na TASK 1 a 
TASK (rozklikněte) - 
vyfoťte výsledky a pošlete 
na email 
 

PS str. 46/1 - 
doplňte PAST 
PARTICIPLE 
do křížovky  

Naučit slovíčka 5B - 
PS str. 83 

Videokonzultace 
čtvrtek 14. 5. od 
10:00 - viz 
kalendář web 
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https://drive.google.com/open?id=1ryZNKGIKjD7l_2NFPpOw3IQDaGNGFS9e
https://drive.google.com/open?id=18M6rQ_MoWFKQLx77CGJGkKXTJsjZyC0x
https://drive.google.com/open?id=1AIXXLw2Cru44crpHcdmpOMn9e4joFwUu
https://drive.google.com/open?id=1AOpD66bmaAXuCRrfHNPSdkZxJKNc3jie
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/69-7-rocnik?scroll=782
http://jane111.chytrak.cz/M7/7_9.2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UVKK93InnT6xg1BsceRTU_NKaLQLI8IO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UVKK93InnT6xg1BsceRTU_NKaLQLI8IO/view?usp=sharing
https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/beginner-a1/booking-a-table


 

 

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

 
 

 
Aj (KRA) 
 
 
 

Progress 
check 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- opravit 
cvičení dle klíče 
- PS 52/1, 
52/2, 52/3, 
53/4, 53/5 
- pracovní list 
na opakování 
Present Perfect 

  - videokonzultace 
v pátek 15.5. v 
10.00 

Aj (CHR) 
 
 
 

Procvičování 
& Slovíčka 

6.lekce 
slovíčka PS:84/6A --- 

Procvičování Present 
perfect vs. past, 

další cvičení 

můžete poslat 
fotku, PrintSceen 
na: 
chrobak@zstgm-c
k.cz 

Aj (GUN) 
 
 

Předpřítomný 
čas - tvoření 
záporu 

Výsledky TESTU z 
minulého týdne a včetně 
vysvětlení tvoření 
záporu v předpřít. čase 
a úkoly na celý tento 
týden najdeš ZDE. 

Procvičování 
předpřít. času - 
PS - cv. 1,2,4 
/s. 44  a cv. 5 
/s. 45 

Pokud stále netušíš, 
jak se tvoří zápor v 
předpřítomném 
čase, zkus mrknout 
na tuto stránku: 
https://www.helpfor
english.cz/article/20
08101805-predprito
mny-cas-1-uvod-a-t
voreni 

Vybraná cvičení 
pošli na mail 
 
 

 
OSTATNÍ PŘEDMĚTY 

 
Dě 
 
 
 

Nizozemí 
 
učebnice str. 
108 
 
Rusko 
 
učebnice 
str.109 

Nadpis: Nizozemí 

Nejbohatší a nejvyspělejší 
část Evropy 
Nadvláda Španělů- vévoda 
z Alby- teror 
1572- povstání vedené 
Vilémem Oranžským 
1581- rozdělení Nizozemí- 
Spojené provincie 
nizozemské 
- Španělské Nizozemí (jih) 
patří Habsburkům 
1648 – Španělé na jihu 
poraženi = nezávislosti 
Nizozemí 

Rusko 

Rusko- osvobození od 
tatarské nadvlády, 
sjednocení 
car Ivan IV. Hrozný - 

PS str. 44, cv. 
2 
 
cv. 2 vyfoť a 
pošli mailem 

Nebaví tě číst? 
Kapitolu o 
Nizozemsku si 
můžeš pustit ZDE 
 
 
 
Proč se car Ivan 
nazýval Hrozný, 
zjistíš ZDE 
 

Vyřešené 
cvičení (PS str. 
44, cv. 2) vyfoť 
a pošli na mail 
brozova@zstgm
-ck.cz do 14. 5.  
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https://drive.google.com/open?id=1B0B24DfAqmG6unJw6IGS1-sXcvApVMBU5mZBGQyMuTM
https://drive.google.com/open?id=1pXoR_bxP37pBKniwP1AxMMQtxEbX-8bd
https://www.helpforenglish.cz/article/2005120403-present-perfect-vs-past
https://www.helpforenglish.cz/article/2005120403-present-perfect-vs-past
https://www.englishpage.com/verbpage/verbs5.htm
https://docs.google.com/document/d/165hXrZmpEvNLgG7-Ysa34FpbstKhwW7Msr0cJ2Qw3Cc/edit?usp=sharing
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Dejepis7/Dejepis7.mc&pageord=51
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_IV.
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
mailto:brozova@zstgm-ck.cz
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samoděržaví = carismus = 
absolutismus 
- zaváděl reformy  
bojaři = šlechta 
zemědělský stát - 
nevolnictví 
boje o moc 
1613- nástup rodu 
Romanovců 

Ze 
 
 
 
 
 

Jihovýchodní 
Asie  

str. 93 - 95 

Projdi si si prezentaci o 
jihovýchodní Asii (zápis a 

úkol najdete na konci 
prezentace) 

 
PS str. 45 cv. 

1,2 

Google maps  
 
Video o Borneu  
 
Video o Singapuru 

VIDEOKONZULTA
CE ve čtvrtek v 
11:00. (dostanete 
mail) 
Hotové poznámky 

a úkol zašli na: 
hrivnac@zstgm-ck

.cz  
Pracovní sešit je 

dobrovolný  
Př Po 11. 5. 

Pryskyřníkov
ité (uč. str. 88 
- 89) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený 
rámeček z uč. na str. 89 a 
vypiš názvy zástupců 
podle obr. v učebnici. 

PS str. 38 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Poznávání rostlin si 
procvičíš v online 
cvičení ZDE nebo v 
prezentaci ZDE. 

Do čt 14. 5. pošli 
(dobrovolně za 
PLUS) řešení 
poznávačky na 
papouskova@zstg
m-ck. Do 
předmětu napiš 
třídu, příjmení a 
poznávačka 
(pryskyřníkovité). 
Foto zápisu ve 
školním sešitě 
nyní posílat 
nemusíš :-) 

St 13. 5. 
Brukvovité 
(uč. str. 90 - 
91) 

Použij zápis z prezentace 
NEBO opiš zelený 
rámeček z uč. na str. 91 a 
vypiš názvy zástupců 
podle obr. v učebnici. 

PS str. 39 

(řešení PS v 
prezentaci) 

Prezentace ZDE. 
 
Poznávání rostlin si 
procvičíš v online 
cvičení ZDE. 

Fy 
 
 
 
 

Kulová 
zrcadla 
Zobrazení 
kulovými 
zrcadly 

Kulová zrcadla 
S  učebnicí-překresli 
obr.17/12a,b 
Učebnice: překresli 
obr.18/13a,b  
překresli 
obr.20/14a,b,c,d a z 
odkazu Kulová zrcadla 
přepiš  do sešitu 
V učebnici str.23 vyhledat 
pojem zdánlivý a 
skutečný 
 

 Odkaz na Kulová 
zrcadla 
Učebnice 
str.17,18,20,23 

Stačí na mail 
napsat co 
představuje 
pojem zdánlivý a 
skutečný 
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https://drive.google.com/open?id=1Vr9QJ58oHTZDjwL2h4XsH2f0iDyi3Lb2
https://www.google.cz/maps?hl=cs&tab=il
https://edu.ceskatelevize.cz/borneo-tropicky-destny-les-v-ohrozeni-5e441a40f2ae77328d0a6a62
https://edu.ceskatelevize.cz/zakladatel-moderniho-singapuru-5e441f0fd76ace2c451de133
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/file/d/1NSM30pDx_hiM3C01MHRn1usjbEjQc6wh/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2132
https://drive.google.com/file/d/1IvgU0jOrOwEw_oUeuiFhzMQfSelLUY60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18W5hj6M64Bj_elHE5vAsTDQ0jAnK8yJ-/view?usp=sharing
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2137
https://drive.google.com/file/d/18QmY2gc-pUuaZD8cw7RB4lw2gu6K41IS/view?usp=sharing
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Nj (Kor) 
 
 
 
 

Popis věcí 
UČ str. 45 
 

Zopakuj si slovíčka 4. lekce - školní pomůcky. Ověřit své znalosti si 
můžeš v PS str. 36/cv. 7,8 (písemně nebo ústně). 
 
Do sešitu vypracuj:  
UČ 45/9a - popiš svoje školní pomůcky, napiš 8 vět 
UČ 45/9b - podle vzoru napiš, zda je věta podle tebe pravdivá 
nebo ne.  

Vypracovaná 
cvičení vyfoť a 
pošli na 
korchova@zstgm-
ck.cz do 17.5. 

Pokyny ve 
vyučování 
UČ str. 46-47 

Vypiš si z UČ 47/11 pokyny ve vyučování do slovníčku. Český 
význam najdeš v PS str. 42. 
 

Nj (Vys) 
 
 
 
 

4. lekce - 
Dialoge - UČ 
str. 43 

UČ str. 43/cv. 3, 4, 5 - 
přečti si a přelož (POZOR 
ve větách se používá člen 
neurčitý ein, eine, ein) 

PS str. 36/cv. 7 
- opakování 
slovní zásoby - 
můžeš zapsat 
do sešitů 
cv. 9-dialog 
napiš 

Neurčitý člen se 
používá ve větách a 
může se přeložit 
jako nějaký, jeden. 
Členu der (muž.r.) 
odpovídá tvar ein, 
die (žen.r.) eine a 
das (stř.r.) ein. 

PS str. 36 - cv. 8 ( 
z minulého týdne) 
a 9 ofoť a pošli 
emailem vyučující 

Inf 

Google 
Prezentace 

Úkol na slavnou osobnost 
ZDE   

Hotovou 
prezentaci mi 

pošlete do 17.5. 
na 

hrivnac@zstgm-ck
.cz  

DOBROVOLNÉ PŘEDMĚTY 
Tv Běh Je čas trochu nasbírat 

fyzičku, proto se tento 
týden zaměříme na běh, 
doporučuji velmi kvalitní 
videa na techniku běh, 
správné dýchání a naše 
oblíbená běžecká rozcvička  

  Cviky na 
protahování: 
Powerjóga  
5 tibeťanů 
 
Běžecká videa: 
Běh - běžecká 
rozcvička  
Technika běhu  
Správné dýchání  

Vkz 
 

Sexuální 
orientace a 
sexuální 
úchylky 

Prezentace na sexuální 
orientace ZDE 
Prezentace na sexuální 
úchylky ZDE 
 
Do sešitu si udělejte 
stručný zápis o sexuální 
orientaci a vypracuj úkol 
na sexuální úchylky 

 Mýty o 
homosexualitě ZDE 

Úkol můžete 
posílat na 
hrivnac@zstgm-ck
.cz  

Vko 
Rozpočet 

Projděte si následující 
pracovní list a vypracujte 

následující úkoly  
  

Hotové úkoly 
pošlete na mail: 

hrivnac@zstgm-ck
.cz  

 
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:korchova@zstgm-ck.cz
mailto:korchova@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1EF-QUCxoR68DqBbITuMfklObsOc9e8Qy
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/playlist?list=PLPL0CR8LmEUOvDbryo4TLvAeHAPM9yae6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPL0CR8LmEUOvDbryo4TLvAeHAPM9yae6
https://www.youtube.com/watch?v=K8rr0LbPp0s&list=PLPL0CR8LmEUPWs2UohNHZ1UdVa2kQmhyn&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uacLknOgrBE&list=PLPL0CR8LmEUPWs2UohNHZ1UdVa2kQmhyn&index=5
https://slideplayer.cz/slide/3089371/
https://drive.google.com/open?id=1utrgKV3pX2nLeKg8z-nOo762CCeJNT77
https://drive.google.com/open?id=1Y_OloCM0kzamqrhftKLRz-ewR2xh3pJH
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
https://drive.google.com/open?id=1eM5ZY5YM-JKU4EbDL-Difo9UklBqqOl1
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
mailto:hrivnac@zstgm-ck.cz
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Vv Obrázky z 

letáků a 
časopisů 

  Vytvoř libovolné 
obrázky z letáků a 
časopisů. Pracuj 
podle návodu pro 
obrázky 5 a 6 
Návod ZDE 

Zájemci zašlou  
foto na  
herbe@zstgm-ck.
cz 
do 24. 5.  
 
 

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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http://vytvarne-namety.cz/index.php/9-uncategorised/351-obrazky-z-letaku-a-casopisu
http://vytvarne-namety.cz/index.php/9-uncategorised/351-obrazky-z-letaku-a-casopisu
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny
https://www.dumy.cz/material/87583-pestovani-a-ochrana-zeleniny

