
Plán výuky – 20.4. – 24.4.                                   1. 

Český jazyk  

V tomto týdnu si zopakujeme vše, co jsme se naučili o slovní zásobě, vypracujte pracovní 

list, který je trošku složitější, tak vám nebudu zadávat žádná další cvičení. Některé věci 
budete muset vyhledat na internetu (např. přídavná jména účelová). 

https://vceliste.cz/blog/pridavna-jmena-dejova-a-ucelova-slyseli-jste-o-nich/ 

 Setkáte se tam s termínem přechylování, už jsme o tom mluvili, ale raději vám to ještě jednou 
připomenu. 

Zapište si do sešitu: 

Přechylování: 

 -je tvorba slov v ženském rodě s významy odpovídajícími významům již existujících slov v 
rodě mužském nebo naopak 

- tvoření slov pomocí přípon 

Doktor – doktorka 

Učitel – učitelka 

Novák  - Nováková 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Dnes máš 1 pracovní list – vyplň a přepošli na můj mail 
- Nechceš se proletět vrtulníkem ? Jdi na www.alfbook.cz , zadej kód: ucimesedoma a 

najdi si 7. ročník, anglický jazyk , PROJECT 3  a  procvičuj si podle kapitol v knize (  

My life – ale můžeš i do starších kapitol + vocabulary ,….) – JUST  ENJOY FLYING 

IN ENGLISH! 

- Nezapomeň na PROJECT – přineseš ho po příchodu do školy 

- Opakujeme celý unit MY LIFE + vocabulary + dopíšeme workbook 

 

Fyzika  7.  třída  :  V učebnici si přečíst kapitolu Hydrostatický tlak str. 69-71, prohlédnout 

obrázky a doprovodný text. 

 Na stránkách Nakladatelství  Fraus -   fraus.cz  v sekci  Škola s nadhledem jsou pod záložkou 
Online cvičení interaktivní testy. V části  pro 7. ročník, sekce Kapaliny si zpracovat testy 
Hydrostatický tlak 1 a Hydrostatický tlak 2. – neposílat e-mailem 

Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci 7. ročník projít prezentaci Hydrostatický tlak, včetně 
řešených příkladů. Dále zpracuj písemně pracovní list – Vlastnosti  kapalin a zašli e-mailem 

na adresu dufka@zsrtyne.cz 

 

https://vceliste.cz/blog/pridavna-jmena-dejova-a-ucelova-slyseli-jste-o-nich/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmenn%C3%BD_rod
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpona_(mluvnice)
http://www.alfbook.cz/
http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm
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Přírodopis                                      

V učebnici nastudovat kapitolu Květ str. 73 – 74. 

Využijte ke studiu video https://www.youtube.com/watch?v=fA-L0PUFIys                                  

Po prostudování si do sešitu nakreslete květ tulipánu z učebnice a popište jeho části, potom si 

překreslete pestík a tyčinku. Stejně, jako je uvedeno ve videu, si nakreslete do sešitu 
schémata květenství (str. 74) a ke každému si uveďte příklad rostliny, která dané květenství 
tvoří. Pomocí internetu můžete ke každému květenství vyhledat příkladů více. 

Protože už máme jaro, využijte této mimořádné situace k vycházce kolem vašeho bydliště a 
nasbírejte si rostliny do herbáře, který odevzdáte ke konci školního roku. 

 

Ruský jazyk: 

Milí žáci, připravila jsem vám možnost, jak zkontrolovat správné čtení. Na tomto odkazu: 
https://soundcloud.com/dvorsky/sets/rustina-7-trida 

jsou jednotlivé stopy poslechového CD, které odpovídají cvičením v učebnici. Tak do toho, 
zopakujte si čtení a pofrčíme dál… 

Učebnice  

text str. 48 – CD 61, 49/2 – CD 60, 50/7 – CD 62 – když si to pěkně naposloucháš, správné 
čtení ti nebude činit žádné potíže… 

Čti si dál: 52/12, 53/13 – CD 63, žluté tabulky – časování žiť, 55/17 

Pracovní sešit: piš další cvičení 46/11, 46/12, 47/15 - tuto dvoustranu mi ofoť a pošli na 
podlipna@zsrtyne.cz Děkuji. 

Už umíš slovíčka na s. 47 – 48? Nech se přezkoušet. 

 

Anglický jazyk  – Mgr. Martina Mádrová 

- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden  

- všechny informace, odkazy a další procvičování najdete také na webových stránkách 
angličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 

- stále procvičujte nepravidelná slovesa 

- vypracujte testík na slovní zásobu FAMILY: 

https://www.liveworksheets.com/yh179663bq  

a odešlete na email: madrova@zsrtyne.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=fA-L0PUFIys
https://soundcloud.com/dvorsky/sets/rustina-7-trida
mailto:podlipna@zsrtyne.cz
https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
https://www.liveworksheets.com/yh179663bq
mailto:madrova@zsrtyne.cz
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Pokud vám vyplňování online testu přijde moc náročné, ozvěte se mi na email. Mohu 
vám zaslat pracovní list, který si vytisknete a vyplníte. Poté naskenovaný či vyfocený 
pošlete na mail. 

- naučte se nová slovíčka 1D Kids (pracovní sešit str. 75) 
- v učebnici str. 14 si přečtěte příběh 1D Trish´s new friends, vypracujte na str.15/cv.2 

- až si příběh přečtete, vypracujte v pracovním sešitě str.10/cv.1 

 

Zeměpis  

Prosím od zbytku třídy poslat referát z minulého zadání (na školní mail). 

Vypište si z učebnice základní informace o Rakousku, Švýcarsku aj. ze stran 112 a 113. 

 

Matematika 

Vypracujte na papír tři konstrukce čtyřúhelníku z učebnice str. 55/D1 1,2,3. 

Na tomto odkazu naleznete další řešené úlohy: 

https://michalheczko.cz/geometrie/index.php?p=konstrukcectyruhelniku 

Postup práce máte uvedený na předchozích stranách v učebnici (54,55). 

Odevzdání do 23.4. 

Dějepis: 

vyplněný test – pracovní list, zašlete na můj e-mail, správné odpovědi označte x. Nastudujte 
str.98 - 100 

Německý jazyk: 

PS.: s.93/87,88 

Učebnice: s. 86 – Nový modul 3 „Alltägliches“ -přečíst 

s. 87 – Lekt. 1 - „Was isst du in der Pause“ 

       s. 87/2 – přepsat do sešitů 

s. 88/3 – ústně – zaměř se na neurčité členy, které potraviny jsou muž., žen., a stř. Rodu a které jsou 
bez členu 

GRAMATIKA: 121/1 přepsat do školních sešitů a pročíst 

Učebnice: 88/4 - pročíst  

https://michalheczko.cz/geometrie/index.php?p=konstrukcectyruhelniku
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PS: 66/2  

V příloze vám zasílám TEST. Přiložený test 2/4 prosím zaslat na níže uvedenou mailovou adresu do 
22.4.!!!  

 

Pozor změna mailové adresy! 

Pěkný den! 

Kdybyste měli jakékoliv dotazy můžete se na mě obrátit: mudrochova@zsrtyne.cz 

 


