
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
(7 – 8. 
ročník) 

Krejčová úkol nezadán 

AJ 
(8. ročncík) 

Zacharda 1. Otevři soubor 8B_AJ_minulý čas pravidelných a nepravidelných slov_docx. 
2. Zopakuj si minulý čas – sloveso to be, to have. 
3. Zapiš si do sešitu minulý čas. 
4. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
5. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

AJ 
(7. ročník) 

Chárová 1. Otevři si 7B_AJ_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (VÝKLAD). Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7B_AJ_PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (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 a přítomný čas prostý. 

NJII 
  7. - 8. 
ročník 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Stundenplan = rozvrh hodin 
2. Napiš číslovku slovem německy 
3. Prohlédni si Moniky rozvrh hodin. Rozumíš předmětům? 
4. Spoj předměty:  
5. Přepiš si slovíčka i s překladem ze cvičení  4 do sešitu 
6. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů (pokud můžeš) v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
7. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M 
7. ročník 

Zacharda 1. Otevři si soubor 7B_MA_obvod a obsah trojúhelníku _docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

M 
8. ročník 

Zacharda 1. Otevři si soubor 8B_MA_povrch a objem kvádru a krychle _docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
Poté školní sešit vyfoť. 
3. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz. 

PPo 
7 ročník 

Jedlička "Notebook vs. stolní počítač" 
- v programu MS Word vytvoř zamyšlení nad rozdíly mezi stolním 
počítačem a notebookem a to jak po stránce použitelnosti, 
tak i po stránce výkonu. Kdyby sis mohl(a) vybrat, jaký počítač by sis 
vybral(a) a proč? Vlož do textu ilustrační obrázky. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu 
napiš své jméno a příjmení + třídu. 

PPo 
8 ročník 

Jedlička "Textové pole v grafickém programu" 
- použij fotomontáž z minulého úkolu, a pomocí nástroje "vkládání 
textu" do ní v libovolném grafickém programu vlož 
doprovodný text, větu jak v komiksu nad svou hlavu - může to být 
pozdrav, nebo třeba vtip. :) 
- upravenou fotografii odešli do emailové schránky: 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 10 

Třída: 
8. B 

(7. r. - 8. r.) 
Kam si napsat o úkoly k domácímu 

vzdělávání? 
kodet@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: 8. B ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 
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ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 

Dě 
7. ročník 

Jungvirtová Přečti si nové téma – Osmanští Turci. Podle toho vypracuj pracovní list. 
Vypracované pošli na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

Dě 
8. ročník 

Jungvirtová Přečti si nové téma – Habsburská monarchie a české země (porážka 
revoluce). Podle toho vypracuj pracovní list a pošli na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV 
8. ročník 

Maňkošová OČMS – vyhledej a napiš odpověď pošli na mankosova@zspskrupka.cz 

OV 
7. ročník 

Maňkošová Opakování PL – odpověď na otázky pošli na mankosova@zspskrupka.cz 

Ch 
8. ročník 

Brůhová 1. Otevři si soubor s názvem 8B_CH_UHLIČITANY A 
HYDROGENUHLIČITANY 
2. Soubor si pročti, doma si vyzkoušej pokus. 
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. 

Fy 
8. ročník 

Kodet 1) Otevři si výukový materiál 8B_Měření hmotnosti (výukový materiál)  
2) Vypracuj dle výukového materiálu pracovní list 8B_Měření hmotnosti   
3) Vypracovaný pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Fy 
7. ročník 

Kodet 1) Otevři si výukový materiál 6A_Fy_Bezpečnost při práci s elektřinou 
2) Vypracuj dle výukového materiálu pracovní list 6A_Fy_Bezpečnost při práci 
s elektřinou 
3) Vypracovaný pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Př 
(7. ročník) 

Hanusík TÉMA: ROSTLINY VSTAVAČOVITÉ 
Klikni na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCjpRBp2zCt8DDILtTRZ3MChG
K28kWj8tB32Dqmn5kNchcGA/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“. 

Př 
8. ročník 

Hanusík TÉMA: PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTX4Ht1Z4-
1YqdYFNh4e14huW6IWs6lJyXinp2CGmBoIfwLQ/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“. 

Ze 
7. ročník 

Jungvirtová Přečti si nové téma – Austrálie a Oceánie. Podle toho vypracuj pracovní list a 
pošli na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

Ze 
8. ročník 

Jungvirtová Přečti si nové téma – Olomoucký kraj. Podle toho vypracuj pracovní list a pošli 
na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

HV 
(7 – 8 ročník) 

Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem 7.B, 8.B_Hv_Hudební osmisměrka 
2. Vypracuj pracovní list a pošli mi ho na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV 
(7 – 8 ročník) 

Růžičková 1. Dodělej veškeré úkoly, které jsi měl zadané. Kdo má hotovo, může si tento 
týden od práce odpočinout.  
2. Hotové práce vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz . 

VZ 
7. – 8. ročník 

Krejčová 
úkol nezadán 

TV 
(7 – 8 ročník) 

Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TURNAJ 
(Např. box, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, běh, vybíjenou atd.). Vyber si 
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pouze jeden sport. 
3) Vyplň pracovní list dle pokynu. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

PV 
(7. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz pracovní list Práce na pozemku. 
2) Vypracuj pracovní list Práce na pozemku. 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést 
bezkontaktně každou středu. 

PV 
(8. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz pracovní list Práce na pozemku. 
2) Vypracuj pracovní list Práce na pozemku. 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést 
bezkontaktně každou středu. 

Do 
(7 – 8 ročník) 

Maňkošová Tento týden není 

VP Kaftan Téma: Školský systém II 
1. Dnes vyřeš tři příklady cesty vzděláním k vysněné práci – viz zadání.  

2. Příklady si přepiš do sešitu na Volbu povolání, zapiš své odpovědi, 
vyfoť a pošli na kaftan@zspskrupka.cz.  

Pokud pracuješ s brožurkou, stačí zapsat odpovědi do brožurky a tu přinést se 
všemi ostatními úkoly do školy. 
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