
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

8 

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 PŘÍSUDKOVÁ (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_FRIENDS (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7A_AJ_FRIENDS (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.  

M Kejzlarová ARITMETIKA – úměrnost, trojčlenka, GEOMETRIE – objem a povrch hranolu: 
1. Ve výkladové části si pozorně prostuduj řešení vzorového příkladu přímé úměrnosti 
pomocí trojčlenky. 
2. Seznam se s instruktážním videem. 
3. V rámci geometrického učiva (povrch a objem hranolu) si zopakuj vzorce pro 
výpočet povrchu a objemu hranolu.  
4. 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 čísla v NJ, pokud je nemáš v sešitě, dopiš si je: 
3. Napiš číslovku slovem německy: 
4. Zapiš si do sešitu a namaluj si hodiny. 
5. Napiš, kolik je hodin. 
6. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě 

PPo Jedlička NEZASLÁNO 

OV Chárová 1. Otevři si 7A_OV_ROVNOST A NEROVNOST, ŠIKANA, DISKRIMINACE (VÝKLAD 
+ 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: Mongolsko, Korejské republiky  
2. Přečti si v učebnici zem. kapitolu Mongolsko, Korejské republiky, str. 34, 36 
3. Udělej si do školního sešitu zápis.  
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4. Přiřaď obrázky k zemi 

DĚ Kuloušková 1. Opakování učiva str. 68-70 – Život na hradech 
    Opakování učiva str. 77-80 – Křížové výpravy (opakování učiva) 
2. Vypracuj zadané úkoly  
3. Práci pošli na email 01skola@seznam.cz                                             
    Práci označ: Dějepis 8. týden a napiš své jméno 

FY Kodet 1. Otevři si výukový materiál 7A_Fy_Stín a polostín (vyzkoušej pokusy) 
2. Vypracuj pracovní list 7A_Fy_Stín a polostín (pracovní list) 
3. Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz 

PZE Kuloušková 1. Proveď zápis do sešitu – Kultura a společenský život našeho města                                              
     a vypracuj samostatnou práci 
3. Zapiš si do sešitu téma – Budoucnost našeho města a vytvoř plánek města  
    dle pokynů                                      
5. Obě práce pošli na email 01skola@seznam.cz 
    Práci označ: PZe 8. týden a nezapomeň napsat své jméno 

VZ Krejčová 1. Otevři si 7A_VZ_Hlavní zásady péče o zdraví. 
2. Zapiš si do sešitu, pošli důkaz na krejcova@zspskrupka.cz, nauč se, příští týden 
dostaneš test. 

PŘ Hanusík TÉMA: VSTAVAČOVITÉ ROSTLINY 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCjpRBp2zCt8DDILtTRZ3MChG
K28kWj8tB32Dqmn5kNchcGA/viewform?usp=sf_link 
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“. 
Pokud nemáš k dispozici internet, otevři si 7A_PŘ_vstavačovité rostliny. Pracovní list 
vypracuj a ulož. 

VV Housová 1.Vyrob z kartonu (pokud nemáš, použij starý papír, noviny, čtvrtku) květiny, viz 
zadání: VV_7.A_prace_s_kartonem_zadani. 
2.Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: housova@zspskrupka.cz 

PV Kodet Tento týden je úkol jednoduchý . Napište mi na papír, nebo v programu word 
seznam prací, se kterými musíte doma pomáhat v době karantény . Pište pravdivě, 
uvidíme, jaký jste pomocníci. Email kodet@zspskrupka.cz 

HV Ordošová 1.Otevři si 

https://www.youtube.com/watch?v=IQXOyB3xQK4&feature=share&fbclid=I

wAR0ZslhjVs1BjJRSvzyYntp20XPNdVNUwjiML9bZcs6B2bikdslDIBfQ7VU 

2. Odpověz na otázky: Kolik linek má notová osnova? 

Kolik čtvrťových not se vejde do tříčtvrtečního taktu?  

3. Odešli na ordosova@zspskrupka.cz 

TV Kodet 
Bahník 

1. Otevři si soubor 7A_TV_oblíbený sportovec (pracovní list) 
2. Dle instrukcí popiš svého sportovního hrdinu. Jakýkoli sport. 
3. Pracovní list vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli na email. Nebo vypracuj na čistý papír 
formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 
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