
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

11 

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

charova@zspskrupka.cz  

733 663 758 

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

 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Chárová 1. Otevři si 7A_ČJ_LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Přečti si postupně všechny 
texty.  
2. Vypracuj pracovní list a ulož.  
3. Otevři si  7A_ČJ_SHODA + VELKÁ PÍSMENA (PRACOVNÍ LIST).  
4. Pracovní list vypracuj a ulož.  
5. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger). 

AJ Chárová 1. Otevři si pracovní list 7A_AJ_ REVISION (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj 
a ulož.  
2. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger).  
3. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka. 

M Kejzlarová Aritmetika: 
Poměr – úměrnost, trojčlenka 
Geometrie: 
Hranol – objem, povrch hranolu 
V ověřovací části vypočítej připravené příklady (nezapomeň práci podepsat), odešli 
na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

NJ II Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma. 
2. Zodpověz otázky dle textu. 
3. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu 
4. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
5. Vyčasuj správně slovesa 
6. Přelož  
7. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě a časování 
8. Vymaluj nápisy správnou barvou 

PPo Jedlička "Údržba a čištění stolního počítače" 
- vyhledej na internetu jakým způsobem se počítač hardwarově čistí, co všechno se 
vůbec čistit dá, a zdali  
jsou v počítači nějaké části, které podléhají opotřebení, které je třeba pravidelně 
udržovat/měnit. Dohledej 
na internetu, jakou funkci má v počítači "teplovodivá pasta" a k čemu se používá. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své 
jméno a příjmení + třídu. 

OV Chárová Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/17iX7ZX8c_Y4ED2Ddas0HVHpTxpebEkQMx0sfUan
3vNE/edit  
Vypracuj test. Na konci nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 
Pokud nemáš k dispozici internet, vypracuj pracovní list. 

ZE Včelišová 1. Napiš si do sešitu téma: Austrálie  
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2. Přečti si v učebnici zem. Téma- Austrálie –S.45-47 
3. Udělej si do školního sešitu zápis.  
4. Doplň si do školního sešitu a na pracovní list 5 zvířat, žijící v Austrálii-  
    učebnice –str.47 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 90-92 – Společnost na konci středověku 
                                           na str. 92-93 – Život lidí na konci středověku 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu  
3. Vypracuj samostatnou práci dle zadání - 11. týden 
4. Práci pošli na email 01skola@seznam.cz                                             
    Práci označ: Dějepis 11. týden a napiš své jméno 

FY Kodet 1. Otevři si výukový materiál 7A_Fy_zrcadla (výukový materiál) 
2. Dle výukového matriálu vypracuj 7A_Fy_zrcadla (pracovní list) 
3. Práci vyfoť nebo zašli na kodet@zspskrupka.cz  

PZE Kuloušková --- 

VZ Krejčová --- 

PŘ Hanusík TÉMA: LÉČIVÉ ROSTLINY 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ9sSYVQHB28PHVwxRohdPf94prf-
8leVwgMXXB6WmkQXDg/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 
Pokud nemáš k dispozici internet, vypracuj pracovní list.  

VV Housová Nakresli na papír o velikosti A4 detail rostliny, dle zadání: 
VV_7.A_kresba_v_prirode_detail_rostliny. Může to být květina, list, tráva. Kresli 
tužkou, snaž se stínovat krátkými tahy tužkou (neroztírej prsty). Svou práci vyfoť 
telefonem a odešli ke kontrole na email: housova@zspskrupka.cz 

PV Kodet Zábavu pro tento týden nalezneš pouze zde: 
1. Stáváš se stavitelem. 
2. Jdi ven, vytvoř z přírodních materiálů hmyzí domek. 
(použij, větvičky, mech, kameny, listy apod). 
3. Svůj hmyzí domek vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz 

HV Ordošová https://www.youtube.com/watch?v=2km-EvYT3Xo&feature=youtu.be 
Podívej se na video a odpověz na následující otázky: 
 1) Z kolika tónů se skládá durová stupnice? 
 2) Dokázal-a bys je vyjmenovat? 
Pokud nemáš k dispozici internet, vypracuj pracovní list.  

TV Kodet 
Bahník 

1. Otevři si soubor TV_Poznej svého sportovce 
2. Přiřaď čísla sportovců k jejich sportu a jménu 
3. Vypracovaný úkol pošli na:  
chlapci kodet@zspskrupka.cz  
dívky bahnik@zspskrupka.cz 
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