POKYNY PRO DOMÁCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO:
Kam si napsat o úkoly k domácímu
8. B
Třída:
(7. r. - 8. r.)

Facebooková skupina:
Předmět:
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VZ
AJ
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Krejčová
Chárová
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Dě
(7. ročník)

Jungvirtová

vzdělávání?

1
kodet@zspskrupka.cz

--Program týdne – pokyny vyučujícího:
Učivo bude dodáno až od 2. týdne
Učivo bude dodáno až od 2. týdne
1. Otevři si 7B_AJ_OVOCE A ZELENINA. Přečti si postupně všechny texty.
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).
3. Otevři si pracovní list 7B_AJ_OVOCE A ZELENINA (PRACOVNÍ LIST).
Pracovní list vypracuj a ulož.
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka, která jsme se učili.
1. Otevři soubor 8B_AJ_geometrické tvary, ovoce a zelenina_docx.
2. Do školního sešitu překresli a popiš všechny geometrické tvary a zapiš
anglické názvy i český překlad všech druhů ovoce a zeleniny.
3. Otevři si pracovní list 8B_AJ_ ovoce a zelenina_docx (pracovní list) a
vypracuj.
Poté soubor ulož.
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
1. Otevři si soubor 8B_MA_převody jednotek hmotnosti, procento_docx.
2. Do školního sešitu proveď zápis učiva.
3. Otevři si pracovní list 8B_MA_ převody jednotek hmotnosti, procento
(pracovní list)_docx a vypracuj.
Poté soubor ulož.
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
1. Otevři si soubor 7B_MA_ převody jednotek délky, hmotnosti_docx.
2. Do školního sešitu proveď zápis učiva.
3. Otevři si pracovní list 7B_MA_ převody jednotek délky, hmotnosti_docx
(pracovní list) a vypracuj.
Poté soubor ulož.
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz
1) Pusť si prezentaci 7B_FY_Odraz zvuku a dozvuk. Přečti si postupně všechny
texty.
2. Otevři si pracovní list 7B_FY_ Odraz zvuku a dozvuk (pracovní list). Vyplň
odpovědi na otázky a pracovní list si ulož. Můžeš používat i svůj sešit .
3) Odešli pracovní list na adresu kodet@zspskrupka.cz
1) Pusť si prezentaci 8.B_FY_Spotřeba elektrické energie. Přečti si postupně
všechny texty.
2. Otevři si pracovní list 8B_FY_ Spotřeba elektrické energie (pracovní list).
Vyplň odpovědi na otázky a pracovní list si ulož. Můžeš používat i svůj sešit .
3) Odešli pracovní list na adresu kodet@zspskrupka.cz
1. Přečti si text v souboru. Pokud něčemu nerozumíš a nedokážeš si pod tím
nic představit, zeptej se rodičů, ať ti to popíší na svém povolání.
2. Vypracuj test. K testu můžeš používat text.
3. Vypracovaný test mi odešli na adresu: kaftan@zspskrupka.cz
1. Přečti si prezentaci 7B_Dě_Václav IV.
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace.
3. Na konci prezentace jsou otázky, které se vypracuj buď na počítači a pošli na
můj email jungvirtova@zspskrupka.cz nebo můžeš otázky vypracovat do svého

sešitu, poté vyfotit mobilním telefonem a zaslat na můj email
jungvirtova@zspskrupka.cz
Dě
Jungvirtová
1. Přečti si prezentaci 8B_Dě_Rusko za Kateřiny II.
(8. ročník)
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace.
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz
Ze
Jungvirtová
1. Přečti si prezentaci 7B_Ze_Jihozápadní Asie.
(7. ročník)
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace.
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz
Ze
Jungvirtová
1. Přečti si prezentaci 8B_Ze_Královéhradecký kraj.
(8. ročník)
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace.
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz
TV
Kodet/Bahník Již několik let při hodinách TV, v úvodu hodiny, provádíš nástup a rozcvičku,
(chlapci/dívky)
bez čehož by nebylo možné zahájit hodinu ani žádnou pohybovou činnost.
1. Napiš na papír základní povely nástupu a vyfoť.
2. Proveď základní cviky přípravy organismu na zátěž a u cviků se vyfoť.
Pořízené fotky pošli na email kodet@zspskrupka.cz
VV
Růžičková
KOLÁŽ
(7. r. - 8. r.)
1. Přečti si pozorně mnou připravené povídání k tématu koláž.
2. Připrav si vše potřebné a pusť se do práce.
3. Hotovou práci mi vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz

