
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

2 

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. Pusť si prezentaci 7A_ČJ_DOPLNĚK, PŘÍSTAVEK. Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_DOPLNĚK (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_LITERATURA SHAKESPEARE (PRACOVNÍ 
LIST). Pracovní list vypracuj a ulož.  
5. Odešli mi pracovní listy na adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 7A_AJ_NEW YORK. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list 7A_AJ_NEW YORK (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. Prohlédni si pozorně prostřednictvím přiložených odkazů výkladovou část pro 
POMĚR, seznam se s postupem při zvětšování a zmenšování poměru, krácení 
poměru do základního tvaru. 
2. V ověřovací části splň připravené úlohy (nezapomeň práci podepsat!) a 
odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz  

NJ II Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Schule. 
2. Přepiš si věty z pracovního listu a doplň předměty. 
3. Namaluj do sešitu tvůj psací stůl (der Schreibtisch), na kterém budou alespoň 
3 školní potřeby, které německy pojmenuj. 
4. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
6. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

IT Jedlička 1.vytvoř referát v programu MS Word na téma "počítačové monitory". Zaměř se 
na porovnání technologie CRT, LCD a plazma. Úkol odešli do emailové 
schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno a příjmení + 
třídu. 

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

ZE Včelišová 1. Pusť si prezentaci 7A- Jižní Asie- Indie. Přečti si postupně všechny texty.  
2.Napiš si do sešitu téma - Jižní Asie- Indie  
3. Udělej si poznámky do sešitu, najdeš je na konci prezentace 
3. Namaluj si do sešitu obrázek, který souvisí s Indií. 
4. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
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5. Během týdne se podívej ještě jednou na prezentaci 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.77 a 78  
    (od Reakce na Husovu smrt až Program husitů) 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu: Počátek husitské revoluce 
                                                      Průběh husitské revoluce 
3. Vypracuj samostatnou práci – Názory Jana Husa, Rozšifruj slova 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji přes telefon na email 01skola@seznam.cz 
     – aplikaci fotoaparátu Gmail v telefonu určitě znáš  
    (do předmětu napiš své jméno!) 

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

PZE Kuloušková 1. Přečti si článek o průmyslové zóně Krupka 
2. Vypracuj otázky o průmyslové zóně do sešitu                                                 
3. Vypracuj samostatnou práci – o zemědělství do sešitu                                                 
4. Vyfoť obě práce a pošli mi je přes telefon na email 01skola@seznam.cz 
     – aplikaci fotoaparátu Gmail v telefonu určitě znáš  
    (do předmětu napiš své jméno!) 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 7A_VZ_Osobní bezpečí, krizové situace. 
2. Vezmi si sešit na Výchovu ke zdraví a úkol zpracuj do sešitu. 
3. Krizové situace podtrhni!!! 
4. Tvé řešení vyfoť a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz. 

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 7A_PŘ_Bobovité, miříkovité 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_Bobovité rostliny_doc (pracovní list). Vypracuj a 
ulož. 
4. Otevři si pracovní list 7A_PŘ_Miříkovité rostliny_doc (pracovní list). Vypracuj 
a ulož. 
5. Odešli mi pracovní listy na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

VV Housová 1.Namaluj vodovými nebo temperovými barvami na papír nebo čtvrtku, o 
velikosti A4 jarní motiv. Nejprve namaluj podklad, po zaschnutí domaluj strom, 
viz zadání práce VV_7.A_jaro. 
2.Svou práci po dokončení vyfoť a odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: 
housova@zspskrupka.cz  

PV Kodet NEZASLÁNO  

HV Ordošová NEZASLÁNO 

TV Bahník/Kodet 1. Otevři si Metodická příručka TV (Bahník 2020). Postupně si přečti příručku. 
2. Ze získaných informací se pokus sestavit ve wordu referát na téma 
RELAXAČNÍ A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ A STREČINK. (stačí necelá 
stránka) 
3. Do referátu napiš své celé jméno a odešli na email banik@zspskrupka.cz / 
kodet@zspskrupka.cz  
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