
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

4 

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 VV. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_DRUHY VV (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Pusť si prezentaci 7A_ČJ_ŽIVOTOPIS. Přečti si postupně všechny texty.  
5. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – SLOH). Vypracuj vlastní životopis.   
6. Odešli mi pracovní list a životopis na adresu charova@zspskrupka.cz 

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 
3. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka, která jsme se učili. 

M Kejzlarová 1. Ve výkladové části si pozorně pročti postup, prostuduj si řešení vzorových 
příkladů, kde máš vše „rozkrokováno“. 
2. Seznam se s instruktážním videem. 
3. 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: Hauptstadt Berlin = Hlavní město Berlín 
2. Vypracuj do sešitu referát na hl. město Německa (v češtině).  
     Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. Referát bude obsahovat minimálně   
     10 informací o Berlíně(kde se nachází, rozloha, počet obyvatel atd.). 
3. Namaluj do sešitu zvíře, které je typické pro Berlín. 
4. Pod zvíře napiš, jak se dané zvíře řekne německy, nezapomeň na člen. 
5. 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 "Optická mechanika". Zaměř se 
na porovnání technologie DVD, CD, blueray. 
2. Úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

OV Chárová 1.Otevři si pracovní list 7A_OV_SPOLUPRÁCE MEZI ZEMĚMI EVROPY 
(PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj a ulož.  
2.Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz  

ZE Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Opakování- Dubaj 
2. Podívej se na video – Dubaj a nejvyšší stavba světa. 
     https://edu.ceskatelevize.cz/dubaj-a-nejvyssi-stavba-sveta-   
      5e441f36d76ace2c451de24c 
3. Napiš si do sešitu pět nových informací, které jsi se dozvěděl/a z videa. 
4. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
5. Během týdne se podívej ještě jednou na video 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 79 (nahoře) - Nejznámější vítězství nad    
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    křižáky vybojovali husité … a celou stránku 80 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu: Husitská vítězství, Porážka husitů                                                   

FY Kodet 1. Otevři si výukový materiál 7A_Fy_Přetlak, podtlak, vakuum (výukový 
materiál) 
2. Otevři si tento odkaz https://forms.gle/5Fn9nt3pJibKL8wRA  a vypracuj KVÍZ. 
3. Kvíz se po vypracování sám pošle na email. 

PZE Kuloušková 1. Zapiš si do sešitu téma – Jak je o nás postaráno (nezapomeň datum) 
2. Vypracuj otázky a samostatnou práci do sešitu                                                 
3. 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_1. Pomoc. 
2. Vyplň tabulku podle zadání. 
3. Pošli buď ve Wordu nebo přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail 
krejcova@zspskrupka.cz . 

PŘ Hanusík 1. Klikni na tento odkaz: https://forms.gle/1PELrFk8kfHoqYJQ6. Postupuj 
přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. Ve 
formuláři najdeš jak vysvětlení teorie, tak zápis do sešitu, tak online pracovní 
list. 

VV Housová 1. Nakresli pastelkami na papír nebo čtvrtku, o velikosti A4 mořský svět dle 
zadání: VV_7.A_mořský svět_zadání. 
2.Svou práci vyfoť a odešli ke kontrole na email: housova@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_PV_práce s plastem (výrobek) 
2. Vyrob výrobek, vyfoť a zašli na email kodet@zspskrupka.cz  

HV Ordošová 1.Vyhledej na internetu, ke které kultuře patří tyto tance: Bachata, Tango, 
Flamengo, Polka, Waltz. 
2. Výsledek práce vyfoť a pošli na ordosova@zspskrupka.cz 

TV Kodet 1. Otevři si soubor 6. – 7. A_TV_Kruhový trénink  
2. Zacvič si dle plánu a obrázků 
3. Natoč krátké video libovolného cviku a nebo pořiď fotku. 
4. Vše zašli na email kodet@zspskrupka.cz  

TV Bahník 1. Pusť si video Žáci_TV_Cvičení doma (Bahnik) 
2. Prohlédni si ho a zacvič si podle něj také. 
3.Můžeš se vyfotit a na email bahnik@zspskrupka.cz poslat, jak ti to šlo. 
Pozn.: Písnička se jmenuje TABATA. 

 
 
 

https://forms.gle/5Fn9nt3pJibKL8wRA
mailto:01skola@seznam.cz
mailto:krejcova@zspskrupka.cz
https://forms.gle/1PELrFk8kfHoqYJQ6
mailto:housova@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz
mailto:ordosova@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz
mailto:bahnik@zspskrupka.cz

