POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO:
4
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
7. - 8.
ročník

Včelišová

M
7. ročník

Zacharda

M
8. ročník

Zacharda

Program týdne – pokyny vyučujícího:
1. Otevři si pracovní list 8B(7,8)_ČJL_Zápis číslovek, vypravování dle
dané osnovy.
2. Udělej si zápis do sešitu nebo na papír, nemáš-li sešit (krasopisně,
zápis mi pošleš vyfocený).
3. Vypracuj 2 cvičení písemně do sešitu, vyfoť a pošli na email.
4. Napiš krátké vtipné vyprávění podle zadaných kritérií v pracovním
listě.
5 . Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz
1. Klikni na tento odkaz: https://www.proskoly.cz/ a přihlas se svými
přihlašovacími údaji.
2. V sekci testy, cizí jazyky, anglický jazyk, ovoce a zelenina, výběr
obrázku dle slova vyplň test do 17. 4. 2020.
3. V sekci testy, cizí jazyky, anglický jazyk, tvary, výběr obrázku dle
slova vyplň test do 17. 4. 2020.
1. Otevři si 7B_AJ_MINULÝ ČAS ZÁPIS. Přečti si postupně všechny
texty. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).
2. Otevři si pracovní list 7B_AJ_MINULÝ ČAS (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: Hauptstadt Berlin = Hlavní
město Berlín
2. Vypracuj do sešitu referát na hl. město Německa (v češtině).
Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. Referát bude obsahovat
minimálně
6 informací o Berlíně(kde se nachází, rozloha, počet obyvatel atd.).
3. Namaluj do sešitu zvíře, které je typické pro Berlín..
4. Pod zvíře napiš, jak se dané zvíře řekne německy, nezapomeň na
člen.
5. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu
vcelisova@zspskrupka.cz či messenger.
6. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě.
1. Otevři si soubor 7B_MA_ převody jednotek objemu _docx.
2. Přečti si zkrácený výklad převodu jednotek objemu – opakování
3. Klikni na tento odkaz: https://www.proskoly.cz/ a přihlas se svými
přihlašovacími údaji.
4. V sekci testy, matematika, převody jednotek, jednotky času, převody
s převodní tabulkou a převody bez převodní tabulky vyplň testy do 17. 4.
2020.
1. Otevři si soubor 8B_MA_ převody jednotek objemu_docx.
2. Do školního sešitu proveď zápis nového učiva.
3. Otevři si pracovní list 7B_MA_převody jednotek objemu_(pracovní
list)_docx a vypracuj.
Poté soubor ulož.
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
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"Optická mechanika"
- vytvoř referát v programu MS Word na téma "Optická mechanika".
Zaměř se na porovnání technologie DVD, CD, blueray.
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu
napiš své jméno a příjmení + třídu.
"Stupně šedi, výběr"
- najdi si libovolnou svou fotografii a v libovolném grafickém programu ji
uprav tak, aby jsi na té fotografii pouze ty zůstal(a)
barevný, zbytek fotografie (pozadí, strom, nebo místnost) aby byla
černobílá.
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu
napiš své jméno a příjmení + třídu.
1. Přečti si prezentaci 7B_Dě_Jiří z Poděbrad
2. Vypracuj pracovní list a pošli ho na email jungvirtova@zspskrupka.cz
Přečti si prezentaci 8B_Dě_Průmyslová revoluce a zrod kapitalistické
společnosti a udělej si zápis.

Maňkošová
Maňkošová
Brůhová

HYDROXIDY - NÁZVOSLOVÍ, VÝZNAMNÉ HYDROXIDY
Prohlédni si prezentaci na téma Hydroxidy, vyplň úkoly a jejich řešení
zašli na e-mail třídnímu učiteli. (POKRAČOVÁNÍ TÉMATU Z TÝDNE Č.
3)
1) Otevři si soubor 8B_Fy_Elektřina v automobilu
2) Pročti si text a vyplň online TEST
https://forms.gle/REkjfsWqZhY9czLG9
3) Test se automaticky zašle na email.
1) Otevři si soubor 7B_Fy_Tlak v kapalinách
2) Pročti si text a vyplň online TEST
https://forms.gle/6Mpyok3gwWSscrCd7
3) Test se automaticky zašle na email.
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Hanusík

7. ročník:
1. Pusť si prezentaci 7B_PŘ_RŮŽOVITÉ 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.
POZN. Na druhou vyučovací jednotku připadají Velikonoční prázdniny.
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1. Pusť si prezentaci 8B_PŘ_KOŽNÍ 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.
POZN. Na druhou vyučovací jednotku připadají Velikonoční prázdniny.
Přečti si prezentaci 7B_Ze_Východní Asie a udělej si zápis.

Jungvirtová

Přečti si prezentaci 8B_Ze_Ústecký kraj a udělej si zápis.
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1.Otevři si pracovní list s názvem 7.B,8.B_Hv_Křížovka (pracovní list).
Vyplň odpovědi na otázky, které v pracovním listu najdeš. Pracovní list
pak ulož.
2. Odešli mi pracovní list na adresu slechtova@zspskrupka.cz
Pro tento týden výtvarná výchova není.

Krejčová

1. Otevři si pracovní list 8B(7,8)_VZ_Šikana, Krizové situace.
2. Podívej se na videa a podle nich zodpověz otázky pod odkazem.
3. Odpovědi zašli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz, bude předmětem
hodnocení.
Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 8B_TV_jóga pozdrav slunci
2) Zacvič si cvičení dle návodu
3) Natoč krátké video nebo pořiď fotku svého cvičení.
4) Vše zašli na kodet@zspskrupka.cz .
Soudková
1)
Prohlídni si prezentaci
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0 . Jak
zdobit velikonoční kraslici voskovkou.
2)
Ozdob jedno velikonoční vajíčko dle své fantazie.
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0
3)
Odešli vypracované zpět.
Soudková
1)
Prohlídni si prezentaci
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0
Jak zdobit velikonoční kraslici voskovkou.
2) Ozdob jedno velikonoční vajíčko dle své fantazie.
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0
3) Odešli vypracované zpět.
Maňkošová Pro tento týden domácnost není.

Kaftan

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY (hodina v rozvrhu hodin připadá na
prázdniny)

