
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

1 

Třída: VII. A Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

charova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: VII.A - ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 
https://www.facebook.com/groups/207057230505773/?source=unknown 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Chárová 1. Otevři si učebnici na str. 77. Zde si zopakuj PU.  
2. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_PU (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj a 
ulož.  
3. Pusť si prezentaci 7A_ČJ_PŘÍVLASTEK. Přečti si postupně všechny texty.  
4. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – MLUVNICE).  
5. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_PŘÍVLASTEK (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
6. Odešli mi pracovní listy na adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 7A_AJ_AUSTRALIA. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list 7A_AJ_AUSTRALIA (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka, která jsme se učili. 

M Kejzlarová 1. Zpracuj pracovní list s názvem ZLOMKY, OBVOD TROJÚHELNÍKA a odešli na 
e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz  
2. Seznam se s výkladovou částí učiva OBJEM HRANOLU, kde máš uvedený i 
potřebný vzorec pro výpočet objemu hranolu (v tomto vzorci násobíš obsah 
podstavy hranolu jeho výškou). 
3. Vypracuj pracovní list a odešli (nezapomeň práci podepsat!) na e-mail 
kejzlarova@zspskrupka.cz 

NJ II Včelišová 1. Otevři si školní sešit a přepiš si do něho slovíčka z pracovního listu. 
2. Podtrhej členy těchto slovíček v sešitě dle rodu  
    ( die- červeně, der – modře, das –zeleně) 
3. Napiš a přelož do sešitu věty z pracovního listu, nezapomeň na členy!  
4. Namaluj do sešitu tvůj rozvrh hodin – předměty napiš německy. 
5. Odešli mi fotky vyfocených úkolů v sešitě na adresu vcelisova@zspskrupka.cz 
6. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka podle učebnice. 

IT Jedlička NEZASLÁNO 

OV Chárová 1. Pusť si prezentaci 7A_OV_STÁT. Přečti si postupně všechny texty. Zapiš si do 
sešitu OV výpisky.  
2. Pusť si prezentaci 7A_OV_VOLBY. Přečti si postupně všechny texty. Zapiš si 
do sešitu OV výpisky. 
3. Otevři si pracovní list 7A_OV_VOLBY (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj 
a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 

ZE Včelišová 1. Pusť si prezentaci 7A- Státy Arabského pol.. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Udělej si poznámky do sešitu, najdeš je na konci prezentace 
3. Namaluj si do sešitu obrázek, který souvisí se státy Arabského pol. 
4. Odešli mi fotky vyfocených úkolů v sešitě na adresu vcelisova@zspskrupka.cz 
5. Během týdne se podívej ještě jednou na prezentaci 
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DĚ Kuloušková NEZASLÁNO 

FY Kodet 1. Pusť si prezentaci 7A_FY_Atmosférický tlak. Přečti si postupně všechny texty. 
Ověř působení atmosférického tlaku pokusem (viz prezentace).  
2. Otevři si pracovní list 7A_FY_ Atmosférický tlak (pracovní list). Vyplň odpovědi 
na otázky a pracovní list si ulož.  
3) Odešli pracovní list na adresu kodet@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová Materiály budou k dispozici příští týden.  

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 7A_PŘ_Brukvovité rostliny _ppt a přečti si zadaný text. 
2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu přírodopisu. 
3. Otevři si pracovní list 7A_PŘ_Brukvovité rostliny_doc (pracovní list). Vypracuj a 
ulož. 
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  
5. Pusť si prezentaci 7A_PŘ_Mandloňovité rostliny _ppt a přečti si zadaný text. 
6. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu přírodopisu. 
7. Otevři si pracovní list 7A_PŘ_Mandloňovité rostliny_doc (pracovní list). Vypracuj 
a ulož. 
8. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

VV Housová 1. Nakresli, nebo namaluj na čtvrtku ve formátu A4 „Boha jara“. Fantazii se meze 
nekladou, můžeš pracovat s různými materiály (krepový papír, noviny, látka, 
vodové barvy, pastelky, křídy atd.), lze kombinovat různé výtvarné techniky, viz 
zadání práce VV_R7_Bůh jara.  
2. Svou práci po dokončení vyfoť a odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: 
housova@zspskrupka.cz  
 

PV Kodet NEZASLÁNO  

HV Ordošová Nemoc vyučující – bude zasláno po návratu do práce 

TV Bahník/Kodet Již několik let při hodinách TV, v úvodu hodiny, provádíš nástup a rozcvičku, bez 
čehož by nebylo možné zahájit hodinu ani žádnou pohybovou činnost. 

1. Napiš na papír základní povely nástupu a vyfoť. 
2. Proveď základní cviky přípravy organismu na zátěž a u cviku se vyfoť. 

Pořízené fotky pošli na email banik@zspskrupka.cz / kodet@zspskrupka.cz  
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