
Plán učiva 25.5. – 29.5.                                   1. 

 

Český jazyk: 

Učebnice: Zopakujte si druhy vět podle postoje mluvčího na str.72 – zapište si je do sešitu, 
dále si zapište otázky zjišťovací a doplňovací 

72/ 2 – ústně 

72/4 – rozhovor – písemně do sešitu – rozhovor vyfoť a pošli mi ho na email: 
novotna@zsrtyne.cz 

Test na str. 73 do sešitu – zkontrolujte si ho samostatně vzadu v učebnici 

Pracovní sešit: 24/2,3 – v obou cvičeních podtrhněte podmět a přísudek 

Sloh: 

Učebnice str.135/7 – písemně do sešitu, cvičení mi pošlete na email: novotna@zsrtyne.cz 

Ústně vypracujte cvičení 135/9 

 

Přírodopis : 

Tento týden budeme pokračovat v systému krytosemenných rostlin. Prostudujte si v učebnici řády 

miříkovité (str. 96 – 97), hluchavkovité (str. 98 -99), lilkovité (str.100 – 101) a hvězdicovité (str. 102 – 

103) a opět proveďte zápis do sešitu  - charakteristika čeledi, zvláštnosti, typy plodů, 
zástupci…Věnujte pozornost stavbě květu hluchavky, složenému okolíku mrkve, jedovatosti 
lilkovitých a stavbě květenství hvězdicovitých. Ofocený zápis očekávám opět na e-mailu 

vlckova@zsrtyne.cz  nejpozději do 5. 6. 

 

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. Prosím poslat. 

Přečtěte si základní informace o jihovýchodní Evropě (učebnice strana 121) a udělejte si 
stručné poznámky do sešitu, zároveň si vypište státy jihovýchodní Evropy a jejich hlavní 
města (podle mapky na stránce dole). 
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Anglický jazyk 7. třída – 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 2C Your future (pracovní sešit str. 75) 
- do školního sešitu si připravte tabulku: 

PLACES TO LIVE PLACES TO WORK 

a flat 

… 

a factory 

… 

 

Vyplňte tabulku: Místa, kde mohou lidé žít. Místa, kde mohou lidé pracovat. 
(Nápovědu můžete hledat v učebnici na str. 24-25) 

 

- v pracovním sešitě vypracujte str. 18/ cv. 1, 2, 3 

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

 

Ruský jazyk: 

Abychom mohli přistoupit k další lekci, pojďme si znovu procvičit čtení v lekci 14. 

Učebnice: 

Čtěte si postupně nahlas cvičení celé lekce po s. 65 

Zopakujte si gramatiku ve žlutých tabulkách. 

Pracovní sešit: 

Tak tady nám zbývá už jen cv. 15. Ale posílala jsem vám opravená cvičení, máte možnost si 
vše v pracovním sešitě podle toho opravit. 

Jde nám už pěkně čtení slov na s. 54 – 55? Znovu si je můžeš procvičit i s CD 65 

https://soundcloud.com/dvorsky/sets/rustina-7-trida. 

A můžeš se nechat vyzkoušet, jestli si ta slova také pamatuješ. 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona): 

- Dnes nás čeká nový project : YOUR FUTURE – podívej se na novou slovní zásobu 

do WORKBOOK . 

- BOOK page 24 / 1 – YOUR FUTURE : udělej si kvíz a odpovědi zapiš ( celou větou) 
do exercise book – ofoť a pošli na můj mail. Podívej se na exc.2 a vyber si začátek 
své věty : I think ( já myslím), I don´t think ( Nemyslím si, že), I hope ( Doufám, 

že). 
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EXAMPLE : I think I will live on a farm. I don´t think I will live in a big city. I hope I 

will live in another country. – piš čitelně.( můžeš si napsat na PC a do sešitu vlepit ). 
- WORKBOOK page number 18/1,2,3 

- Nezapomeň procvičovat na PC programech aplikacích, sledovat filmy, seriály a videa 
v angličtině. 

- HAVE FUN WITH ENGLISH! 

 

Fyzika:   V učebnici si přečíst kapitolu Přetlak, podtlak, vakuum  str. 91-93, 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 stejným názvem.  
Dále zpracuj  pracovní list  Atmosférický tlak a meteorologie a zašli na adresu 
dufka@zsrtyne.cz 

 

Dějepis: str.112 – 114 nastudovat,zkuste si stránku s opakováním,doporučuji na youtube se 
podívat na video MUZICA ET DANZA ANTIQUA ( RENESANČNÍ TANCE A 
HUDBA),Pošlete mi zpět vyplněný test. 

 

Občanská výchova: 

Chválím všechny ty, kteří mi zaslali své vypracování domácích úkolů v termínu – tzn. do 

25. května!  

(V pořádku to má: Vojta Č., Anička, Ondra, Péťa, Míša K., Vojta M., Filda, Terka, Maruška, 
Honza Š.,…Kryštof, Nikča, Míša Š. a Tom ještě namají vše😊.) 

Naprostá většina z vás si s tím poradila velmi hezky. Ti, co mi úkol stále ještě nezaslali, 
udělejte to co nejdříve! Nechci vám dávat pětku jen proto, že nemáte splněno, protože bych 
známkovala vaši lajdáckost a nikoli vypracování, avšak budu vás muset neklasifikovat, 
protože nemáte dostatek známek. Opravdu tedy nedoufejte v to, že na to „třeba zapomenu“ – 

nezapomenu, raději mákněte! 

Co všechno máš odevzdat? 

a) úkoly z 1. lekce 

b) úkoly z 2. lekce 

c) sebehodnocení (návrh známky z ON a hodnocení výuky) 

 

Co dělat, když něco nemáš (netušíš, kde materiály sehnat), nechápeš jednotlivé otázky, 

nestihl si mi to zaslat do termínu apod.? 
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4. 

KOMUNIKUJ! Nestrkej před tím hlavu do písku, slušně se mi omluv a vysvětli proč jsi to 

nesplnil včas. Já, protože jsem hodná, to /většinou/ pochopím a ráda ti pomůžu na tom 
máknout 😊. Ozvi se mi na email (obcanka2019@seznam.cz nebo na kratka@zsrtyne.cz) 

zavolej mi na mobil (702 695 717), zastav se ve škole.  

PS. Nemusíš se přede mnou schovávat na ulici jen proto, že si mi neposlal úkol. Za prvé tě 
ráda uvidím a pozdravím tě, a za druhé se můžeme alespoň domluvit na spolupráci a na 

způsobu, jak situaci řešit 😊. 

DK 

 

Německý jazyk: 

* Pracovní sešit: 97/103-106 – naučte se nová slovíčka 

 

* Učebnice:  

   str. 103 – modrý rámeček – gramatika – přepsat do škol. sešitů časování silného slovesa „sehen“ 

* Pracovní sešit: 79/3, 80/4,5, 81/6 

* Test Modul 3/ Lekce 2 

Vypracovaný test  M3/L2 mi pošlete na mail nejpozději do 5.6. 

Mějte se pěkně! 

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