POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO:
3
8. B
Kam si napsat o úkoly k domácímu
Třída:
kodet@zspskrupka.cz
(7. r. - 8. r.)
vzdělávání?
Facebooková skupina:
8. B ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270
Předmět:
ČJL
(7 – 8.
ročník)

Vyučující:
Krejčová

AJ
(8. ročncík)

Zacharda

AJ
(7. ročník)

Chárová

NJII
8. ročník

Včelišová

M
7. ročník

Zacharda

M
8. ročník

Zacharda

PPo
7 – 8 ročník

Jedlička

Program týdne – pokyny vyučujícího:
1. Otevři si pracovní list 8B(7,8)_ČJL_Číslovky – druhy, bajky.
2. Udělej si stručný zápis do sešitu nebo na papír, nemáš-li sešit
(krasopisně, zápis mi pošleš vyfocený).
3. Procvič si číslovky v testu zde:
https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek
4. Na papír nebo sešitu vypracuj písemně cvičení *A a *B.
5. Na internetu vyhledej 3 odpovědi na otázky z literatury – Bajky,
odpovědi zapiš do sešitu nebo na papír, vyfoť a pošli.
6. Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz
1. Otevři soubor 8B_AJ_zaměstnání, profese, volba
povolání_opakování_docx.
2. Zopakuj si slovní zásobu (zaměstnání).
3. Otevři si pracovní list 8B_AJ_ zaměstnání, profese, volba
povolání_(pracovní list)_opakování _docx a vypracuj.
Poté soubor ulož.
5. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
1. Otevři si 7B_AJ_JOBS ZÁPIS. Přečti si postupně všechny texty.
Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).
2. Otevři si pracovní list 7B_AJ_JOBS (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list
vypracuj a ulož.
3. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz
4. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka, která jsme se učili.
1.Otevři si školní sešit a napiš si téma: Wie heißt das?
2.Přepiš si do něho slovíčka z pracovního listu (německy-česky, das
Heft=sešit)
2. Podtrhej členy těchto slovíček v sešitě dle rodu
( die- červeně, der – modře, das –zeleně)
3. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu
vcelisova@zspskrupka.cz či messenger.
4. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě.
1. Otevři si soubor 7B_MA_ převody jednotek objemu_docx.
2. Do školního sešitu proveď zápis nového učiva.
3. Otevři si pracovní 7B_MA_převody jednotek času a
objemu_(pracovní list)_docx a vypracuj.
Poté soubor ulož.
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
1. Otevři si soubor 8B_MA_ procenta, úroková sazba_docx.
2. Do školního sešitu proveď zápis nového učiva, vzorového příkladu a
vypočítej příklad č. 2.
Poté školní sešit vyfoť.
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
"Vytvoř velikonoční přání"
- v jakémkoliv grafickém programu (může být i program malování) vytvoř
velikonoční přání - nezapomeň na tradiční
motivy (zajíček, vajíčko, pomlázka). :)
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7. ročník
Dě
8. ročník
OV
8. ročník
OV
7. ročník
Ch

Jungvirtová

- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu
napiš své jméno a příjmení + třídu.
Vypracuj pracovní list a pošli ho na email jungvirtova@zspskrupka.cz

Jungvirtová

Přečti si prezentaci 8B_Dě_Ponapoleonská Evropa

Maňkošová

Fy
8. ročník

Kodet

Fy
7. ročník

Kodet

Jungvirtová

Základy práva v ČR, - přečti si prezentaci a vypracuj otázky v PL odešli
na mankosova@zspskrupka.cz
Evropská integrace- vypracuj otázky a odešli na
mankosova@zspskrupka.cz
HYDROXIDY - NÁZVOSLOVÍ, VÝZNAMNÉ HYDROXIDY
Prohlédni si prezentaci na téma Hydroxidy, vyplň úkoly a jejich řešení
zašli na e-mail bruhova@zspskrupka.cz
1) Otevři si soubor 8B_Fy_Elektromotor (výukový materiál), přečti si
informace
2) Otevři si soubor 8B_Fy_Elektromotor (pracovní list) a vypracuj jej.
3) Vypracovaný pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz
1) Otevři si soubor 7B_Fy_vlastnosti kapalin (výukový materiál), přečti si
informace.
2) Otevři si soubor 7B_Fy_vlastnosti kapalin (pracovní list) a vypracuj
jej.
3) Vypracovaný pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz
7. ročník:
1. Pusť si prezentaci 7B_PŘ_JABLOŇOVITÉ ROSTLINY _ppt a přečti si
zadaný text.
2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i
s názvem tématu do sešitu přírodopisu. Zápis vyfoť a pošli mi na mail.
3. Otevři si pracovní listy 7B_PŘ_JABLOŇOVITÉ ROSTLINY.doc
(pracovní list) . Vypracuj a ulož.
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz
8. ročník:
1. Pusť si prezentaci 8B_PŘ_VYLUČOVACÍ SOUSTAVA.ppt a přečti si
zadaný text.
2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i
s názvem tématu do sešitu přírodopisu.
3. Otevři si pracovní list 8B_PŘ_VYLUČOVACÍ SOUSTAVA.doc
(pracovní list). Vypracuj a ulož.
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz
Přečti si prezentaci 7B_Ze_Jihovýchodní Asie

Jungvirtová

Přečti si prezentaci 8B_Ze_Pardubický kraj

Šlechtová

Velikonoční prázdniny

Růžičková

JARNÍ PTÁČCI
1. Otevři si soubor 8B_VV_Ptáčci (zadání).
2. Podle zadání udělej obrázek.
3. Hotový obrázek vyfoť a pošli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz
Velikonoční prázdniny
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Maňkošová
Brůhová

Hanusík

Krejčová
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(7 – 8
ročník)
PV
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PV
(8. ročník)
Do
(7 – 8
ročník)
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Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 8B_TV_kruhový trénink
2) Zacvič si dle libovolné varianty A (youtube) nebo B (obrázky)
3) Vyfoť se u cvičení, nebo natoč krátké video. Fotku či video zašli na
kodet@zspskrupka.cz
Soudková
1) Otevři si pracovní list .
2) Vypracuj pracovní list.
3) Vypracovaný pracovní list odešli na e-mail: soudkova@zspskrupka.cz
.
Soudková
1) Otevři pracovní list.
2) Vypracuj pracovní list.
3) Vypracovaný pracovní list odešli na e-mail: soudkova@zspskrupka.cz
.
Maňkošová
Velikonoční aranžování -najdi na internetu, vyfoť a pošli na
mankosova@zspskrupka.cz
Kaftan

Téma: Test volby povolání – Profesní orientace
1. Napiš si svému třídnímu učiteli o přístupové údaje na portál
www.proskoly.cz
2. Podívej se do návodu domácího vzdělávání pro týden 3, jak se
přihlásit a podle postupu se přihlas a následně vypracuj test volby
povolání. Po zpracování se ti zobrazí výsledek.
3. Nic víc nemusíš dělat, tvůj vypracovaný test uvidím přímo na portálu.
Až budeme ve škole, probereme si výsledek tvého testu.

