
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN 

ČÍSLO: 

9 

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  7A_ČJ_VYJMENOVANA SLOVA (VÝKLAD + PRACOVNÍ LIST). Přečti si 
postupně všechny texty.  
4. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (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_AN ACCIDENT (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7A_AJ_AN ACCIDENT (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 Shrnutí a opakování učiva: 

 poměr 

 přímá úměrnost 

 trojčlenka 
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. Zodpověz otázky k textu 

4. Zapiš si do sešitu předložky 

5. Napiš kolik je hodin. 
6.Zopakuj si dny v týdnu. 
7.Přelož věty 

8. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě 

PPo Jedlička "Identifikace komponentů" 
- v programu MS Word vypiš všechny počítačové komponenty, které znáš, 
nebo dohledáš. Ke každému komponentu napiš jednou větou popisek - důvod, 
proč je daný komponent v počítači, k čemu slouží. Pozor, aby sis komponenty 
nepletl(a) s periferiemi. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

OV Chárová 1. Otevři si 7A_OV_MORÁLKA  A MRAVNOST (VÝKLAD + PRACOVNÍ LIST). Přečti 
si postupně všechny texty.  
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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: Kavkazské státy + Centrální Asie  
2. Přečti si v učebnici zem. Kapitoly Kavkazské státy + Centrální Asie-25,38 
3. Udělej si do školního sešitu zápis.  

4. Zodpověz otázky 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 82 – Čechy po husitské revoluci 
                                           na str. 83-84 – Vláda Jiřího z Poděbrad 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu  
3. Vypracuj samostatné práce dle zadání - 9. týden 
4. Práci pošli na email 01skola@seznam.cz                                             
    Práci označ: Dějepis 9. týden a napiš své jméno 

FY Kodet 1. Otevři si výukový materiál 7A_Fy_Zatmění Slunce a Měsíce 
2. Vypracuj pracovní list 7A_Fy_ Zatmění Slunce a Měsíce (pracovní list) 
3. Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz 

PZE Kuloušková --- 

VZ Krejčová --- 

PŘ Hanusík TÉMA: EXOTICKÉ OVOCE 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8QC3mj6Rr_Z4nlReMqc98K4
Z7zngqAp29sYr5bobwlYk79Q/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“. 

VV Housová 1.Nakresli na papír o velikosti A4 stromy, květiny, nebo to, co tě v přírodě zaujme. 
Zadání: VV_7.A_kresba_v_prirode. Kreslit můžeš tužkou, nebo pastelkami. 
2.Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: housova@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1. Otevři si soubor 7A_PV_Plující rybka 
2. Dle návodu vyrob rybku, vyfoť jí a zašli na kodet@zspskrupka.cz 

HV Ordošová 1.Podívej se na video a uhodni písničku - https://youtu.be/Zpe4xs8jHaM 

2. Pokud nemáš k dispozici internet - vyjmenuj alespoň čtyři druhy not, které si 

pamatuješ.  

3. Práci odešli na ordosova@zspskrupka.cz  

TV Kodet 
Bahník 

1. Otevři si soubor 7A_TV_Zdravá výživa (výukový materiál) 
2. Podle výukového materiálu vypracuj 7A_TV_Zdravá výživa (pracovní list) 
3. Svou práci vyfoť, vytiskni, nebo odešli ve wordu na: 
Chlapci: kodet@zspskrupka.cz  
Dívky: bahnik@zspskrupka.cz 
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