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Plán výuky  27.4. – 1.5.                                      

Český jazyk: 

Tento týden se budeme věnovat odvozování, což znamená tvoření slov pomocí předpon a 
přípon. 

Podívejte se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=dDxBtKvrgAM 

https://www.youtube.com/watch?v=O2LOJ1_SvXY 

Zapište si do sešitu: 

Odvozování 

- Nejčastější způsob tvoření nových slov 

- Slova se tvoří ze základových slov, přebírají z nich slovotvorný základ = část slova 
společná slovu základovému i odvozenému 

- Odvozují se: příponami: les – lesík 

                       koncovkami : jezdit – jízda 

                       předponami: orat – rozorat – nemění slovní druh 

                      předponou+příponou/předponou+koncovkou : náramek, nábřeží 

 

 

dále si projděte v učebnici str.65 – 67 

cvičení  67/2 v učebnici přepište a vyfoťte, nebo přepište na počítači a pošlete na můj email 
novotna@zsrtyne.cz 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona )  

- Dnes máš 3 pracovní listy :  na minulý čas a  zeměpisný kvíz – vyber si 2 

z pracovních  listů  a přepošli na můj mail  do 10.5.2020 . 

- Workbook page number 12-13 / připrav si všechna cvičení ( vyplň) – bude z nich 

testík  

- Procvičuj angličtinu na internetu a na stránkách školy Angličtina – year 7 

- Have fun and  enjoy english talking on the internet – YOUTUBE is perfect for 

listening . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDxBtKvrgAM
https://www.youtube.com/watch?v=O2LOJ1_SvXY
mailto:novotna@zsrtyne.cz


                                                                          2. 

Ruský jazyk: 

Milí žáci, 

Pomalu budeme dokončovat 13. lekci a začneme 14. lekci s novými písmeny. Cvič si                                          
hlasité čtení 55/18. Cvičení 55/19 si přečti a podle něj potom vypracuj v PS vypravování  

                                                                  

o sobě 46/13. V pracovním sešitě byste měli mít doplněna všechna cvičení 13. lekce, byla 
zadávána postupně, zkontrolujte si to. 

A jdeme dál: 14. lekce se týká školy. Poslechněte si nová slovíčka – uč.59/2 , PS– CD 65 

A k opakování barev posílám odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=wtHcNwO6Bn0, 

naučíte se zde i něco nového, stačí poslech do 4.minuty 

Připomínám – zašlete mi ofocené vypracované str. 46 a 47 v prac. sešitě. 

 

Přírodopis 7. třída                                                 

V minulém týdnu jste se seznámili se stavbou a funkcí květu rostlin a tento týden navážeme učivem, 
které s květem přímo souvisí.  

Nejprve si pozorně prostudujte video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg 

https://www.youtube.com/watch?v=0xdcmrB-gpo 

https://www.youtube.com/watch?v=0xdcmrB-gpo 

Teď si vezměte učebnici a pozorně si přečtěte učivo na str. 75 – 77 (opylení, oplození, semena a plody 

– jejich typy, rozšiřování a význam). Zápis do sešitu najdete v příloze. 

Domácí úkol: vyberte si 10 různých plodů a ke každému se pokuste určit typ plodu, napište, kolik má 
semen (je-li jich mnoho, napište více), jakým způsobem se v přírodě rozšiřuje. 
Vypracovaný úkol (můžete jej zpracovat i do tabulky) mi zašlete na e- mail vlckova@zsrtyne.cz  do 30. 

4. 2020. 

 

Zeměpis:  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtHcNwO6Bn0
https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg
https://www.youtube.com/watch?v=0xdcmrB-gpo
https://www.youtube.com/watch?v=0xdcmrB-gpo
mailto:vlckova@zsrtyne.cz
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Vypište si z učebnice základní informace o Slovensku ze stran 114 a 115. Na internetu se 
podívejte na TV Seznam, oddíl dokumenty, kde najdete pořady o slovenské přírodě, případně 
na YouTube. Bude se tím připravovat na úkol, který Vás bude příště čekat. 

Fyzika  :  V učebnici si přečíst kapitoly  Spojené nádoby str. 71 – 72 a Archimédův zákon str. 73 – 

74, prohlédnout obrázky a doprovodný text.  

Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové prezentace, 
které používáme. V sekci  7. ročník  prohlédnout prezentaci  Archimédův zákon. 
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 vyhodnotit  testy  Spojené nádoby a 
Archimédův zákon. 

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/ 

- tento týden se seznámíte s použitím sloves LIKE / DISLIKE 

 

LIKE/DISLIKE + podstatné jméno     I like dogs. I dislike vegetables. 

 

LIKE/DISLIKE + významové sloveso –ING  I like cooking. I dislike dancing. 

 

1. Učebnice str. 15/ cv.6a – podívejte se na obrázky a do sešitu vypište všechny 
aktivity. Zkuste vymyslet i něco navíc. 

2. Pracovní sešit str. 69/ 1.11 – seznamte se s gramatickou tabulkou LIKE + ing 

3. Pracovní sešit str. 11/ cv. 4, 5 – vaši práci můžete vyfotit/naskenovat a poslat ke 
kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

4. Učebnice str. 16/ cv. 1 – přečtěte si text, jsou tvrzení ve cv. 1 pravdivá, 
nepravdivá nebo se to v textu nedozvíte? 

 

Matematika 

Pracovní list v příloze 

Dějepis: 

nastudovat str.101 – 102, na str.100 si zkuste doplňovačku. 

                                                        

 

                                                                        

http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm
https://anglictina-madrova3.webnode.cz/
mailto:madrova@zsrtyne.cz
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Německý jazyk 

 

PS.: s.94/89 nová slovíčka 

Učebnice: s. 89/6 – podle příkladu a), b) přepiš „nabídku“ do cvičného sešitu 

                  s.122/4 – přečíst si celou gramatiku (urč. a neurč. člen) a do šk.seš. přepsat: Doplň pravidlo 
: 2) a 3) a přepsat tabulku c) číst a doplňovat nahlas 

                 s. 89/7 – podle příkladu číst nahlas 

                 s. 123/6 – „ein“x „kein“ - zápis příkladů do škol. seš. 

                 s. 90/8 - ústně 

PS: 67/3,4,5  

 

 

Pozor změna mailové adresy! 

 

Pěkný den! 

 

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

 


