
Plán výuky 15.- 19.6.                                   1. 

Český jazyk: 

Tento týden již nebudu zadávat nové učivo, dejte si do pořádku úkoly z předchozích týdnů a 
pošlete mi je, dejte do pořádku úkoly i z ostatních předmětů, učitelé k nim budou přihlížet při 
klasifikaci. 

Učebnice budu vybírat ve středu a ve čtvrtek (17. – 18.6.) vždy od 8:30 do 11.00, zazvoňte 
na paní Vyhnálkovou, nebo mi zavolejte na tel. 607 920 723, já si je od vás vyberu na 

nádvoří, přineste všechny učebnice najednou, slepené a podepsané. Vezměte si s sebou 

klíček od skříňky, zároveň si vyklidíte na prázdniny skříňku. 

Vyberte si nějakou pěknou knihu, kterou si přečtěte, připravte si z ní referát a po prázdninách 

nám ho přednesete. 

Přírodopis : 

Na závěr školního roku se budete věnovat kapitolám, které nesou název 

Společenstvo…neboli ekosystém… Zde byste si měli uvědomit, jak je život rostlin a 
živočichů propojen a jak souvisí i s neživou přírodou dané lokality. Pro tento týden si 
nastudujte v učebnici Společenstvo lesa a Společenstvo vod a mokřadů str. 112 – 115. 

Pozornost věnujte i obrázkům. Až budete mít nastudováno, vyberte si jedno z uvedených 

společenstev a vytvořte k němu do sešitu potravní pyramidu. Je to poslední úkol, dejte si tedy 
záležet. Opět mi ho zašlete na e-mail vlckova@zsrtyne.cz. 

Připomínám, že termín odevzdání herbářů již vypršel!!! 

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/ 

- už víte, že se sloveso WILL používá pro neplánovanou budoucnost, pro náhlá 

rozhodnutí a pro předpovědi, bude se vám také hodit, když někomu budete nabízet 

pomoc (WILL – offering help: I’ll help you.) 

- v pracovním sešitě vypracujte na str. 21/ cv. 3, 4 

- naučte se nová slovíčka 2D Kids (Pracovní sešit str. 75-76) 

- v učebnici si přečtěte příběh na str. 26 a vypracujte cv. 2, v pracovním sešitě str. 20/ 

cv. 1 

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

 

Fyzika :  V učebnici si přečíst kapitoly Zatmění Slunce a Měsíce na str.102-104 a Fáze  

Měsíce str.104-106,  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  prezentaci  Fáze Měsíce. 
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Na YouTube  shlédnout  video na webové adrese 

https://www.youtube.com/watch?v=MEj932M5Cos 

Anglický jazyk ( Machačová Yvona)  

- Děkuji za zaslání ofoceného cvičení přepsaného v exercise book 

- Zkontroluj si si přepsané cvičení v exercise book – spojoval jsi předložky a místa 
SPRÁVNĚ? 

- In a hospital, in a shop, in Spain, on Mars, in an office, in space, in a newspaper, in 

Tokyo, on a farm, in a city, on the radio, on the Earth, in the country, on TV. 

- Podívej se na nové VOCABULARY KIDS 

- BOOK 26 / 1 – přečti si Martin´s party, samostatně zkus doplnit jména 26/2 – piš si 
na papír nebo folii a 27/3 . 

- WORKBOOK 20 / 1,2,3,4 – doplň 

- HAVE FUN! 

 

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. Prosím poslat, stále nemám ode všech.  

Přečtěte si a stručně si poznamenejte do sešitu základní informace o asijské části Ruska (Sibiř 
a Dálný východ),( učebnice str. 131 až 133).  

 

Dějepis: 

Zopakovat Pozdní středověk str.119 – 122, tím dějepis končí, přeji Vám hezké prázdniny, 
chválím všechny, kteří mi poslali zadané úkoly. Na youtube se můžete podívat na videa 
AMERIKA PŘED KOLUMBEM a RENESANCE A HUMANISMUS 

Ruský jazyk: 

Učebnice: 

Zkoušejte dál procvičovat čtení 68/4, 5  (CD 71, 72), 69/ 7 (CD 73) a 69/8 

Pracovní sešit:  

čtěte a opakujte si nová slova na s.63 (CD 69) 

https://www.youtube.com/watch?v=MEj932M5Cos
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Začněte trénovat psaní nových písmen 57/5.1, 5.2, 58/ 6 a 7. 

Trénujte i čtení psací azbuky na s. 70 a 71. 

Učebnice si ponechejte a rozhodně nevyhazujte pracovní sešity. Budeme je na začátku 
školního roku ještě potřebovat. 

Německý jazyk: 

* Učebnice: 

str. 106/15,16  

str. 106/18 – spojit a přepsat do cvič. sešitů 

107 – „du kannst“- přepsat do školních sešitů 

* Pracovní sešit: 85/1, 86/3,4 

Hezký týden! 

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

 


