
Plán výuky 25.5. – 29.5.                                            1. 

Čtěte pozorně plány výuky a odevzdávejte všechny práce, nejen pracovní listy!!!!!!!!! 

Český jazyk: 

V tomto týdnu budeme procvičovat učivo z minulého týdne: 

Vypište si z učebnice z modrého rámečku na str.72 druhy vět a větných ekvivalentů 

Pracovní sešit 1.díl str23 

Zde si zkuste udělat test: 

https://www.pravopisne.cz/2012/07/test-veta-jednoclenna-dvojclenna-vetny-ekvivalent-12/ 

Toto cvičení si přepište do sešitu, vyfoťte a pošlete mi ho na email:novotna@zsrtyne.cz 

Literatura: 

Vypracujte a pošlete mi test v pracovním sešitě literatury str.34 

Přečtěte si a udělejte si výpisky do sešitu Středověká literatura – učebnice str.30 – 31 

Podívejte se na dokument, který připravila paní učitelka Lada Brožková 

https://www.youtube.com/watch?v=Stk_qRRu-ak 

 

Přírodopis: 

Nejprve informace k odevzdávání herbáře: konečný termín 12. 6. 2020, odevzdat buď hotový 
herbář nebo každou položku s vyplněným štítkem -oskenovat či ofotit a poslat na můj e-mail. 

A teď práce na příští týden: čekají vás jednotlivé čeledi nejznámějších rostlin – jejich znaky a 

zástupci. Pro tento týden si prostudujete čeledi pryskyřníkovité, brukvovité, růžovité a 
bobovité. Přečtěte si pozorně v učebnici učivo na str. 88 – 95. Je tam spousta obrázků, 
prohlédněte si je. Uvědomíte si, že mnoho rostlin již znáte. Potom si vytvořte přehledný zápis 
do sešitu. V příloze najdete vzor, podle kterého budete pokračovat. U růžovitých si nakreslete 
šípek = češuli, u bobovitých stavbu květu. Opět mi váš zápis zašlete na e-mail 

vlskova@zsrtyne.cz do 29. 5. Děkuji. 

 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona) 7. ročník 

- Děkuji všem, kteřÍ zaslali pracovní list WILL 

- Stále pokračujeme FUTURE TENSE – budoucí čas  
- Dnes se zaměříme opět na WILL , ale tentokrát ho použijeme při svém rozhodování : 

EXAMPLE : What do you want to drink ? I´ll have a cola, please. 
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- A rozhodování ( decisions) si právě procvičíme : WORKBOOK 16/ 2 

                                                                2. 

- A další procičování : BOOK 23/5 – podívej se na 5b a podle nápovědy přepiš ostatní 
do exercise book – předáš k nahlédnutí po příchodu do školy 

- WORKBOOK : 16 / 1 

- Procvičujeme AJ na doporučených PS programech and HAVE FUN WITH 

ENGLISH! 

 

Fyzika  :  V učebnici si přečíst kapitoly  Atmosféra Země  str. 84-86 a Základy meteorologie 

str.86 – 88, prohlédnout obrázky a prostudovat  modré rámečky.  
Na webové stránce http://archiv.zsstipa.cz/vyuka/fyzika/fyzika.htm jsou veškeré výukové 
prezentace, které používáme. V sekci  7. ročník  prohlédnout  prezentace se stejnými názvy.  
Na stránkách Nakladatelství  Fraus -   fraus.cz  v sekci  Škola s nadhledem jsou pod záložkou 
Online cvičení interaktivní testy. V části  pro 7. ročník, téma Plyny, podtéma  Atmosféra, si 
zpracujte testy Atmosféra a meteorologie, Členění atmosféry a Atmosférický tlak. 
 

Zeměpis: 

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. Děkuji. Stále nemám ode všech. 

Vypište si do sešitu informace o Polsku (učebnice str. 118 až 120), soustřeďte se na tučně 
vytištěná slova. 

 

Anglický jazyk - Mgr. Martina Mádrová 

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

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

- naučte se nová slovíčka 2B Detective of the year (pracovní sešit str. 75) 
- v učebnici si na str. 22 přečtěte příběh a vypracujte str. 23/ cv. 2 

- z minulého týdne víte, že se WILL používá pro neplánovanou budoucnost, tento 

týden natrénujete WILL a (náhlá) rozhodnutí 

- v pracovním sešitě vypracujte str. 16 – 17  

- vaši práci můžete poslat ke kontrole na email: madrova@zsrtyne.cz 
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                                               3. 

Dějepis: – str.110 -111 – nastudovat, na youtube doporučuji video ČARODĚJNICKÉ 
PROCESY V ČESKÝCH ZEMÍCH ,film KLADIVO NA ČARODĚJNICE 

 

Německý jazyk: 

* Učebnice: 101/2 – odpověz písemně do škol.sešitů 

                     102 – modrý rámeček – gramatika – přepsat do škol. sešitů 

* Pracovní sešit: 76/14,15 

                   77/16-19 

* Pracovní sešit:  97/102 – nová slovíčka 

* Test Modul 3/ Lekce 1 

* Pracovní sešit:  78/1,2 

Vypracovaný test  M3/L1 mi pošlete na mail nejpozději do 29.5. 

Přeji vám pěkný týden! 

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

 

Ruský jazyk: 

Učebnice: 

zopakuj si barvy s. 64, přečti si dopis 

Podívej se na youtube a říkej si spolu s moderátorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=wtHcNwO6Bn0  

Pracovní sešit: 

opakuj si čtení slovíček na s. 54 - 55, využívej CD 65, vyvaruješ se chyb ve čtení 

Vypracuj cv. 53/12 a 13 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtHcNwO6Bn0

