
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

3 

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 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 7A_ČJ_DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT. Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_OPAKOVÁNÍ 1 (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_OPAKOVÁNÍ 2 (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
5. Odešli mi pracovní listy na adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Chárová 1. Otevři si pracovní list 7A_AJ_KOALAS (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož. Jednotlivá slovíčka si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
2. Otevři si pracovní list 7A_AJ_KOALAS 2 (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
3. Odešli mi pracovní listy na adresu charova@zspskrupka.cz 
4. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka, která jsme se učili. 

M Kejzlarová 1. Seznam se s výkladovou částí (použitý zdroj: školní učebnice Aritmetika  7 – 
nakladatelství Nová škola) – scan. 
2. V ověřovací části si pozorně prohlédni prostřednictvím přiložených odkazů 
výkladovou část pro POMĚR, POSTUPNÝ POMĚR. 
3. 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: Wiederholung. 
2. Zopakuj si v pracovním listě, jak časujeme slovesa 
3. Vypracuj do sešitu cvičení z pracovního listu na časování sloves. 
4. Zopakuj si v sešitě tázací zájmena. 
5. Vypracuj do sešitu z pracovního listu cvičení na tázací zájmena. 
6. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
7. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

IT Jedlička 1. Vytvoř velikonoční přání. V jakémkoliv grafickém programu (může být i 
program malování) vytvoř velikonoční přání - nezapomeň na tradiční 
motivy (zajíček, vajíčko, pomlázka). 
2. Úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

OV Chárová VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

ZE Včelišová 1. Pusť si prezentaci 7A- Zem-Jihovýchodní Asie. Přečti si postupně všechny 
texty.  
2.Napiš si do sešitu téma: Jihovýchodní Asie 
3. Udělej si poznámky do sešitu, najdeš je na konci prezentace 
3. Namaluj si do sešitu obrázek, který souvisí s Jihovýchodní Asií 
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.78 a 79  
    (od Křížové výpravy proti husitům až po Jan Žižka z Trocnova) 
2. Proveď zápis učiva do sešitu: Křížové výpravy proti husitům                                                 
3. Samostatnou část zápisu – Jan Žižka z Trocnova, 
    ale klidně může vyfotit i celý svůj zápis, vyfoť ji a pošli mi přes telefon na  
    email 01skola@seznam.cz ke kontrole 
     – aplikaci fotoaparátu Gmail v telefonu určitě znáš  
    (do předmětu napiš své jméno!) 

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

PZE Kuloušková --- 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 7A_VZ_Šikana. 
2. Podívej se na videa a podle nich zodpověz otázky pod odkazem. 
3. Odpovědi zašli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz, bude předmětem 
hodnocení. 

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 7A_PŘ_BRUTNÁKOVITÉ 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_BRUTNÁKOVITÉ ROSTLINY_doc (pracovní 
list). Vypracuj a ulož. 
4. Odešli mi pracovní listy na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

VV Housová VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY  

PV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_PV_práce s papírem 
2. Podle návodů A) návod na youtube B) návod v souboru 
3. Slož dle libovolného návodu Velikonoční kuře 
4. Svůj výrobek vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz , nebo messenger.  

HV Ordošová https://www.youtube.com/watch?v=oqH1Z819Mec 
1. Otevři si následující odkaz.  
2. Zkus poznat co nejvíce ukázek. Odpovědi očísluj a napiš na papír.  
3. Vyber si jednu ukázku a vyhledej na internetu autora této ukázky.  
4. Výsledek práce vyfoť a pošli na ordosova@zspskrupka.cz 

TV Bahník/Kodet 1) Otevři si soubor 7A_TV_Duševní hygiena pdf a přečti si text 
2) Otevři si soubor 7A_TV_Duševní hygiena (pracovní list) a použij k jeho 
vypracování výukový materiál pdf. 
3) Vypracovaný pracovní list pošli na email banik@zspskrupka.cz / 
kodet@zspskrupka.cz  
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