
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

5 

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 pracovní list 7A_ČJ_ LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
2. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_VV PŘÍSLOVEČNÁ (ZÁPIS). Přečti si postupně 
všechny texty. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ĆJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_VV PŘÍSLOVEČNÁ (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.   
4. Odešli mi pracovní listy na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger). 

AJ Chárová 1. Otevři si 7A_AJ_HAVE YOU EVER BEEN (ZÁPIS). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ - ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si 7A_AJ_ HAVE YOU EVER BEEN (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj 
a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na messenger). 

M Kejzlarová ARITMETIKA – přímá úměrnost, GEOMETRIE – objem hranolu: 
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 Wien = Hlavní město Vídeň 
2. Vypracuj do sešitu referát na hl. město Rakouska (v češtině).  
     Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. Referát bude obsahovat minimálně   
     10 informací o Vídni (kde se nachází, rozloha, počet obyvatel atd.). 
3. Namaluj do sešitu obrázek, kde bude něco typického pro Vídeň. 
4. Pod obrázek napiš, jak se dané to 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 "Pevný disk, paměť RAM". Zaměř se na 
porovnání těchto pamětí - jaký je v nich rozdíl, resp. proč má počítač tyto "dva" druhy 
pamětí? 
2. Úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz Do předmětu napiš své 
jméno a příjmení + třídu. 

OV Chárová 1. Otevři si 7A_OV_GLOBALIZACE (ZÁPIS + PRACOVNÍ LIST). Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (OBČANSKÁ VÝCHOVA).  
3. Pracovní list vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na messenger). 

ZE Včelišová 1.Napiš si do sešitu:Téma: Opakování - Afrika 
2. Vypracuj do školního sešitu referát na téma Afrika. 
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    -referát bude obsahovat -minimálně 10 informací o Africe 
                                           -obrázek, který je typický pro Afriku 
                                           -zda se tam chceš někdy podívat a proč 
    Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. 
3. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 81 – Změny po husitských válkách   
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatné práce – Klady a zápory husitské revoluce  
                                                – Změny v českém pravopisu  
Vyfoť obě práce a pošli mi je na email 01skola@seznam.cz                                             

FY Kodet 1. Otevři si soubor Fy_7A_Proudění vzduchu (výukový materiál) 
2. Podle výukového materiálu vypracuj ONLINE TEST zde: 
https://forms.gle/awNetPQhn8fNJt1U9  Test se automaticky zašle na email.  
3. Pokud nemáš k dispozici internet, vypracuj pracovní list Fy_7A_Proudění vzduchu 
(pracovní list), vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz   

PZE Kuloušková --- 

VZ Krejčová 1. Otevři si 7A_VZ_ Preventivní činnost Osobní bezpečí. 
2. Podívej se znovu na snímek Na hory - 
https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM 
3. Nakresli preventivní plakát, který má být jako varování před šikanou a kyberšikanou. 
4. Výsledek vyfoť, pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz. 

PŘ Hanusík 1.Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenxIztyBAzlE26O_s6yU2l34gUzFSKGbF
O6d6P7DmsyWI4tw/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 
Ve formuláři najdeš jak výklad, tak online pracovní list. 
2. Pokud nemáš k dispozici internet, otevři si 7A_PŘ_ROSTLINY LILKOVITÉ A 
HVĚZDNICOVITÉ. Vypracuj pracovní list a odešli na hanusik@zspskrupka.cz  

VV Housová 1.Nakresli pastelkami, nebo tužkou na papír nebo čtvrtku, o velikosti A4 zátiší (mísu 
s ovocem), dle zadání: VV_7.A_kresba_zatisi_zadani. 
2. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: housova@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_PV_Práce s papírem. 
2. Dle postupu vytvoř své zvíře. 
3. Své dílo zašli na kodet@zspskrupka.cz nebo messenger. 

HV Ordošová 1. Otevři si soubor 7A_HV_MOZART. 
2. Vypracuj jednotlivé otázky.  
3. Vyfoť a odešli na ordosova@zspskrupka.cz  

TV Kodet 1. Otevři soubor 7A_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2. Podle výukového textu vypracuj 7A_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3. Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

TV Bahník 1. Pusť si video na tomto odkazu https://drive.google.com/file/d/1yzNt_LsXoVn8rBUU-
HnXkplm1yJRdcqf/view?usp=sharing 
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. 
4. Pokud nemáš k dispozici internet, pročti si soubor Sálový fotbal (pravidla + pracovní 
list) v tištěné podobně v brožuře. 
Na závěr ze získaných informací vyplň pracovní list a odešli na bahnik@zspskrupka.cz 
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