
Plán výuky 7.třída 

Český jazyk: 

- Učebnice stř.68- 69 - projdi si všechna cvičení

- Pracovní sešit 2.díl - doplň všechna cvičení na str. 28 - 29


Sloh: Vypiš si do sešitu z modrého rámečku, co je vnější charakteristika (na stř. 134)

- Do sešitu vypracuj cvičení na stř.134/4b

- Podle cvičení na straně 134/6 napiš jména všech spolužáků a vymysli každému přezdívku po-

dle vlastnosti nebo vzhledu. Nemusím snad připomínat, že přezdívky nebudou sprosté ani uráž-
livé. Pošlete mi to na email: novotna@zsrtyne.cz


	 


Anglický jazyk – Mgr. Martina Mádrová 
- děkuji všem, kteří mi poslali svou práci za minulý týden J 
- všechny informace, odkazy, videa a další procvičování najdete také na webových stránkách ang-
ličtiny: https://anglictina-madrova3.webnode.cz/ 
- tento týden se podíváme do 2. lekce, kde vás čeká oblíbené téma BUDOUCNOST 
- naučte se nová slovíčka 2A Journey into space (pracovní sešit str. 75) 
- v pracovním sešitě vypracujte celou str. 14 
- vaši práci můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 

Zeměpis  
Prosím od zbytku třídy poslat referát z předminulého zadání (na školní mail). Stále ještě nemám ode 
všech. 
Slovensko je náš nejbližší soused, který stojí za návštěvu. Vyberte si ze Slovenska místo, oblast, 
kterou představíte v krátkém vyjádření 10 až 20 vět s cílem přesvědčit ostatní, aby tuto oblast, místo 
navštívili. Můžete do tohoto vyjádření promítnout i své osobní zkušenosti z návštěvy Slovenska 
nebo se orientujte podle pořadů, na které jste se dívali. Pošlete mi tuto práci na školní mail do 15. 5. 
Děkuji. Přečtěte si  v učebnici informace o Maďarsku a Slovinsku (str. 117). 

Fyzika:   
V učebnici si přečíst kapitolu vlastnosti plynů str. 80-81, prohlédnout obrázky, podmínky a řešené 
úlohy .  
Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové prezenta-
ce, které používáme. V sekci  7. ročník  prohlédnout  prezentaci se stejným názvem. 
Na stránkách Nakladatelství  Fraus -   fraus.cz  v sekci  Škola s nadhledem jsou pod záložkou On-
line cvičení interaktivní testy. V části  pro 7. ročník, téma Plyny, podtéma Vlastnosti plynů si zpra-
covat test se stejným názvem . 
Dále  zpracuj  pracovní list  Archimédův Pascalův zákon a zašli na adresu dufka@zsrtyne.cz 

Ruský jazyk: 
Pokud využíváš nahrávky, jistě se ti daří již číst úvodní texty na str.58 - 59 v učebnici 
Učebnice: Zkoušejí dál číst 60/5,6 
                                             61/7 (CD 68), 8 
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Pracovní sešit 
Piš další písmeno – šč 50/4.2 a 51/5, 6 Co máš a nemáš rád doplň 51 – 52/7. Pošli ofocenou dvou-
stranu 50 – 51 na podlipna@zsrtyne.cz 
Od mnohých nemám poslané předchozí úkoly(ofocená dvoustrana 46 - 47). I od jejich vypracování 
se bude odvíjet klasifikace. 
 

Rodinná výchova 
Vypracujte zajímavý referát, kterým byste chtěli veřejnost přesvědčit, že jim škodí kouření. 
Nekopírujte nic z internetu, vyprávějte vlastními slovy, použijte ale vědou dokázané argumenty, vy-
světlete v práci i závislost na kouření a její nebezpečí. 
Název práce: KOUŘENÍ ŠKODÍ ZDRAVÍ                       Jméno autora: 
Vaše práce, které budu hodnotit pošlete na: podlipna@zsrtyne.cz do 22.5.2020 

Anglický jazyk ( MACHAČOVÁ Yvona)  
- Začánáme BUDOUCÍ ČAS- FUTURE TENSE 
- Zadej si : www.helpforenglish.cz a ve vyhledávači napiš Budoucí čas. Přečti si o budoucím čase 
WILL a GOING TO – základní informace ( jak se tvoří, zápor, otázka). Můžeš si zde vyzkoušet i 
testy on line. Pokud máš raději výuku s učitelem, běž na YOUTUBE: will vs.going to / plány a 
předpovídání budoucnosti ( Hana Stejskalová)  zde ti vysvětlí FUTURE TENSE. 
- Pokud ti bude FUTURE TENSE ještě nejasný, podívej se do Přehledu gramatiky ve WORK-
BOOK 
- Už víš, že FUTURE TENSE je velmi jednoduchý s WILL ? Vyzkoušej si WORKBOOK 14-15 / 
1,2,3,4 
- BOOK : 21 / 4 – zkoušej doplnit na folii 
- HAVE FUN AND ENJOY ENGLISH – dívej se na filmy a seriály v angličtině. 

Přírodopis:                                                      
Pokud jste dosud neodeslali práci o plodech, učiňte tak prosím co nejrychleji. 
V tomto týdnu se již začneme zabývat konkrétními rostlinami, které si už budete umět představit. 
Prostudujte si pozorně v učebnici kapitolu Nahosemenné rostliny na str. 80 – 84: odkud pochází 
jejich název, co jsou jinany, co jsou jehličnany a jak se rozmnožují. Potom se zaměřte na zástupce 
jehličnanů (str. 82 – 84), přečtěte si o nich a proveďte do sešitu zápis podle vzoru: název, znaky, 
výskyt, užití. 
Příklad: smrk ztepilý – zelené až šedé pichlavé jehlice, šišky visí dolů, mělký kořenový  
                                    systém  
                                    vyšší polohy mírného pásu 
                                    měkké dřevo – užití ve stavebnictví 
Vypracovaný zápis mi zašlete na adresu vlckova@zsrtyne.cz do 15. 5. 2020! 
V příloze najdete i štítky k herbáři! 

Německý jazyk: 

* Učebnice: 92/13 – písemně do škol. sešitů 
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* Pracovní sešit: 69/8,9 
  
* Učebnice: 93/9 „Du kannst….“ fragen x antworten – přepsat do školních sešitů a fráze se naučit 
zpaměti 
  
* Pracovní sešit: 70/10,11 
  
* Nauč se slovíčka PS 95/94-97 
  
* Vypracuj test M3L1, který nalezneš v příloze. 
  
  
V příloze vám zasílám TEST. Přiložený test z Modulu 3 Lekce 1 prosím zaslat na níže uvede-
nou mailovou adresu do 14. 5. !!! 
  
  
Přeji vám pěkný týden! 
  
Kdybyste měli jakékoliv dotazy můžete se na mě obrátit: mudrochova@zsrtyne.cz 

Dějepis: 
str.105 – 106 –přečíst, nastudovat, youtube ČECHY ZA HABSBURKŮ – dokument. 
Děkuji za zaslané pracovní listy. Najmanová 

Matematika:
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