
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

7 

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 7A_ČJ_LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Přečti si postupně všechny 
texty.  
2. Vypracuj pracovní list a ulož.  
3. Otevři si pracovní list 7A_ČJ_VV DOPLŇKOVÁ (PRACOVNÍ LIST). Přečti si 
postupně všechny texty.  
4. Zapiš si do sešitu oranžový rámeček (ČJ – MLUVNICE). Pracovní list vypracuj a 
ulož.  
5. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger). 

AJ Chárová 1. Otevři si 7A_AJ_AT THE STATION (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7A_AJ_AT THE STATION (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, vyjádření nabídky pomocí „shall“. 

M Kejzlarová ARITMETIKA – úměrnost trojčlenka, GEOMETRIE – povrch 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 rámci nového geometrického učiva (povrch hranolu) se seznam s výkladovou 
částí, kterou najdeš ve scanu.  
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. Přečti si text 
3. Spoj, co patří k sobě, dle textu. 
4. Podívej se, jak se časuje sloveso – möchten. 
5. Napiš si časování slovesa do školního sešitu. 
6. Nauč se nazpaměť časovat sloveso 
7. Doplň správné tvary slovesa. 
8. Napiš si do sešitu nová slovíčka i s překladem a nauč se je. 
9. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. PL vyfoť a pošli na 
vcelisova@zspskrupka.cz  

IT Jedlička "Počítačový zdroj" 
1.Vytvoř referát v programu MS Word na téma "Počítačový zdroj".  K čemu je v 
počítači toto zařízení? 
2. Úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své 
jméno a příjmení + třídu. 

OV Chárová 1. Otevři si 7A_OV_LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA DĚTÍ (VÝKLAD + PRACOVNÍ LIST). 
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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: Východní Asie- Japonsko  
2. Přečti si v učebnici zeměpisu kapitolu Japonsko – str. 35-36 
3. Udělej si do školního sešitu zápis.  
4. Vypracuj cvičení. Odpovědi najdeš v učebnici (str.  32-36.) 
5. Odešli mi na vcelisova@zspskrupka.cz  

DĚ Kuloušková 1. Opakování učiva str. 76-77 – Jan Hus 
    Opakování učiva str. 77-81 – Husitská revoluce 
2. Vypracuj zadané úkoly  
3. Práci označ: Dějepis 7.týden -napiš své jméno 
4.Pošli na email 01skola@seznam.cz                                             

FY Kodet 1. Otevři si soubor 7A_Fy_myšlenková mapa 
2. Dle instrukcí vytvoř myšlenkovou mapu z uvedených témat. 
3. Myšlenkovou mapu vypracuj na formát A4, používej barvy, obrázky – co tě 
napadne 
4. Myšlenkovou mapu vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz 

PZE Kuloušková --- 

VZ Krejčová 1.Dodělej všechny minulé úkoly, které ti chybí a zašli na krejcova@zspskrupka.cz  

PŘ Hanusík 1.Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM-
PVfu5UDD3GJFrl8v9Ew1Z5vSCHz6jm5srHsn4okmq3eJQ/viewform?usp=sf_li
nk 
2. Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 
3.Pokud nemáš k dispozici internet, otevři si 7A_PŘ_Lipnicovité rostliny. Pracovní list 
vypracuj a ulož.  

VV Housová --- 

PV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_PV_Čarodějnické koště 
2. Pomocí návodu sestroj svoje koště. 
3. Své dílo vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz 

HV Ordošová 1.Otevři si 7A_HV_Procvičování.  

2. Pracovní list vypracuj a ulož.  

3. Odešli na ordosova@zspskrupka.cz  

TV Kodet 
Bahník 

1. Otevři si soubor 7A_TV_vlastní hodina tělocviku. 
2. Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů. 
3. Svou práci vyplň ve wordu, nebo přepiš na papír.  
4. Svou práci zasílejte na emailové adresy: 
CHLAPCI: kodet@zspskrupka.cz  
DÍVKY: bahnik@zspskrupka.cz 
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