
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

6 

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 PŘÍVLASTKOVÁ (VÝKLAD). Přečti si postupně 
všechny texty. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ĆJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_VV PŘÍVLASTKOVÁ (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_AT SCHOOL (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7A_AJ_AT SCHOOL (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj 
a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na messenger).  
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka podle učebnice.   

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. 
2. Zopakuj si pravidelné časování sloves. 
3. Vyčasuj pravidelná slovesa, osobu + vyčasované sloveso si napiš do šk.sešitu. 
4. Pokud je nějaké sloveso pro tebe nové, napiš si ho do školního sešitu dozadu i    
     s překladem. 
5. Podívej se, jak se časuje sloveso – müssen 
6. Napiš si časování slovesa müssen do školního sešitu. 
7. Nauč se nazpaměť časovat sloveso. 
8. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
9. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

IT Jedlička 1.Vytvoř referát v programu MS Word na téma "Základní deska a CPU (procesor 
počítače)".  K čemu jsou v počítači tyto dva komponenty? Mohly by fungovat jeden bez 
druhého? Proč je na procesoru chladič? 
2. Úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své 
jméno a příjmení + třídu. 

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

ZE Včelišová 1.Napiš si do sešitu:Téma: Východní Asie, Čína  
2. Přečti si v učebnici zeměpisu Východní Asie + Čína – str. 32-34 
3. Udělej si školního sešitu zápis.  
4. Napiš si a zodpověz do sešitu otázky. Odpovědi najdeš v učebnici (str.    32-34.) 
5. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 

DĚ Kuloušková 1. Opakování učiva str. 65-67 – Život ve středověku 
    Opakování učiva str. 71-74 – Gotická kultura 
2. Vypracuj zadané úkoly a pošli je na email 01skola@seznam.cz                                             

FY Kodet 1. Otevři si soubor Fy_7A_Přímočaré šíření světla (výukový materiál) 
2. Podle výukového materiálu vypracuj ONLINE TEST zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8CmTMRDhH83SN9lRYMujCyz
TNdzcwiqqSJyqtV2T16WO0VA/viewform?usp=sf_link  
3. Pokud nemáš k dispozici internet, vypracuj pracovní list Fy_7A_Přímočaré šíření 
světla (pracovní list), vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz  

PZE Kuloušková --- 

VZ Krejčová 1. Otevři si 7A_VZ_Člověk a zdraví – úvod. 
2. Udělej si zápis do sešitu. 
3. Vypracuj do sešitu zadané cvičení a pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

PŘ Hanusík 1.Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/presentation/d/1tgf7yBI8jduu3zpTP-
YHbBFF39FylSsSZ89eJuuCaYo/edit?usp=sharing 
Prezentaci nastuduj, ať znáš správné odpovědi, až budeš vyplňovat online pracovní 
test. Prezentace obsahuje i snímky s názvy „zápis do sešitu“. Toto přepiš do školního 
sešitu. 
2. Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePzh0Fi7rCmNocrWSPc667GV5i7dJ6S2
Bpv6t9t5k-fmeTQA/viewform?usp=sf_link 
Vypracuj online pracovní list a na konci nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 
3. Pokud nemáš k dispozici internet, otevři si 7A_PŘ_ROSTLINY LILIOVITÉ A 
AMARYLKOVITÉ. Vypracuj pracovní list a odešli na hanusik@zspskrupka.cz 

VV Housová  --- 

PV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_PV_Čarodějnice. 
2. Dle postupu vytvoř Čarodějnici. 
3. Své dílo zašli na kodet@zspskrupka.cz nebo messenger. 

HV Ordošová 1.https://youtu.be/ltRscL43TFM Shlédni video a dle návodu vytvoř svou vlastní perkusi. 

2. Vyfoť a odešli na ordosova@zspskrupka.cz  

TV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2. Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď číslo týdne 
a podpis). 
3. Zašli na kodet@zspskrupka.cz   

TV Bahník 1. Otevři si soubor 7A_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2. Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď číslo týdne 
a podpis). 
3. Zašli na bahnik@zspskrupka.cz    
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