POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO:
9
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)
AJ
(8. ročncík)

Vyučující:
Krejčová

AJ
(7. ročník)

Chárová

NJII
7. - 8.
ročník

Zacharda

Včelišová

M
7. ročník

Zacharda

M
8. ročník

Zacharda

PPo
7 ročník

Jedlička

PPo
8 ročník

Jedlička

Program týdne – pokyny vyučujícího:
práce není zadána
1. Otevři soubor 8B_AJ_budoucí čas sloves_docx.
2. Proveď zápis do školního sešitu.
3. Vypracuj pracovní list.
Poté soubor ulož.
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list).
1. Otevři si 7B_AJ_ANIMALS (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ)
3. Otevři si pracovní list 7B_AJ_ANIMALS (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.
1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Einkauf = nákup
2. Zopakuj si čísla v NJ.
3. Napiš číslovku slovem německy
4. Napiš si nové číslovky do školního sešitu
5. Napiš číslovku slovem německy
6. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu
7.Kolik to stojí? = Wie viel kostet das?
8. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů (pokud můžeš) v sešitě na adresu
vcelisova@zspskrupka.cz či messenger.
9. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě.
1. Otevři si soubor 7B_MA_obvod a obsah obdélníku_docx.
2. Proveď zápis do školního sešitu.
3. Vypočítej všechny příklady.
Poté soubor ulož.
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list).
1. Otevři si soubor 8B_MA_kosodelník, lichoběžník _docx.
2. Proveď zápis do školního sešitu.
Poté školní sešit vyfoť.
3. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz.

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.
"Fotomontáž - vkládání postav do pozadí"
- použij oříznutou postavu z minulého úkolu, a např. pomocí
nástroje "výběr" -> "doplněk" ji v libovolném grafickém
programu

vlož do jakéhokoliv pozadí, které si najdeš na internetu. Vytvoříš
tak fotomontáž - např. že stojíš u moře, nebo třeba na skládce představivosti se meze nekladou. =)
- upravenou fotografii odešli do emailové schránky:
ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno a příjmení +
třídu.
Dě
7. ročník

Jungvirtová

Přečti si nové téma – Tatarské, turecké a jiné výboje. Udělej si zápis do sešitu.
Nebo vytiskni a nalep do sešitu.

Dě
8. ročník

Jungvirtová

OV
8. ročník
OV
7. ročník

Maňkošová

Přečti si nové téma – Habsburská monarchie a české země – bouřlivé události
revolučního jara 1848. Udělej si zápis do sešitu. Nebo vytiskni a nalep do
sešitu.
Právní řád ČR– vyhledej a napiš odpověď pošli na
mankosova@zspskrupka.cz
Základní listina práv a svobod – odpověď na otázky pošli na
mankosova@zspskrupka.cz

Ch
8. ročník

Brůhová

Fy
8. ročník

Kodet

Fy
7. ročník

Kodet

Př
(7. ročník)

Hanusík

TÉMA: ROSTLINY LIPNICOVITÉ
Klikni na tento odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMPVfu5UDD3GJFrl8v9Ew1Z5vSCHz6jm5srHsn4okmq3eJQ/viewform?us
p=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“.

Př
8. ročník

Hanusík

Ze
7. ročník
Ze
8. ročník
HV
(7 – 8 ročník)

Jungvirtová

TÉMA: SEXUALITA A ODPOVĚDNOST V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
Klikni na tento odkaz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfswMCK2Dhe9R17e8N
VQ1J-4Rxtp_QKJ5Z9KgTWMzPsukTIoQ/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“.
Vypracuj pracovní list: Sibiř a pošli na email.
jungvirtova@zspskrupka.cz
Vypracuj pracovní list: Jihomoravský kraj a pošli na email.
jungvirtova@zspskrupka.cz
1. Otevři si pracovní list s názvem Hv_Zadání a přečti si úkoly v něm zadané.
2. Úkoly mi odešli na adresu slechtova@zspskrupka.cz

VV

Růžičková

Maňkošová

Jungvirtová
Šlechtová

1. Otevři si soubor s názvem 8B_CH_SOLI - DRUHY SOLÍ
2. Soubor si pročti
3. Odpověz na otázky na konci souboru - buď opiš na papír a ten vyfoť a zašli
na bruhova@zspskrupka.cz nebo úkoly vyplň přímo do souboru, který pak
ulož a zašli na email.
1) Otevři si soubor 8B_Fy_Délka a její měření (výukový materiál)
2) Vypracuj pracovní list 8B_Fy_Délka a její měření (pracovní list)
3) Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz
1) Otevři si soubor 7B_Fy_Opakování – kladka (výukový materiál)
2) Vypracuj pracovní list 7B_Fy_Opakování – kladka (pracovní list)
3) Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz

1. Dodělej veškeré úkoly, které jsi měl zadané. Kdo má hotovo, může si tento

(7 – 8 ročník)

týden od práce odpočinout. 
2. Hotové práce vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz .

VZ
Krejčová
práce není zadána
7. – 8. ročník
TV
Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 8B_TV_Zdravá výživa (výukový materiál)
2) Podle výukového materiálu vypracuj 8B_TV_Zdravá výživa (pracovní list)
(7 – 8 ročník)
3) Svou práci vyfoť, vytiskni, nebo odešli ve wordu na:
Chlapci: kodet@zspskrupka.cz
Dívky: bahnik@zspskrupka.cz

PV
(7. ročník)

Soudková

PV
(8. ročník)

Soudková

Do
(7 – 8 ročník)
VP

Maňkošová
Kaftan

1) Prohlídni si odkaz
https://cz.pinterest.com/pin/836614068266796122/ .
2) Nakresli portrét obličeje pomocí obyčejné tužky.
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést
bezkontaktně každou středu.
Portrét obličeje
1) Prohlídni si odkaz
https://cz.pinterest.com/pin/836614068266796122/ .
2) Nakresli portrét obličeje pomocí obyčejné tužky.
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést
bezkontaktně každou středu.
Potravinová pyramida a nevhodné potraviny – prezentace, PL – vypracuj,
vyfoť a pošli na mankosova@zspskrupka.cz

Téma: Školský systém informativní systém o školách
1. Přečti si text a přepiš si ho do sešitu na Volbu povolání.
2. Vyfoť zápis v sešitu a zašli mi jej na kaftan@zspskrupka.cz
3. Udělej test na odkazu: https://forms.gle/165M8GPoebqv9Hex5
Pokud si odeslal obrázek zápisu a odeslal test, máš hotovo .

