
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
(7 – 8. 
ročník) 

Krejčová úkol nebyl zadán 

AJ 
(7. ročník) 

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

NJII 
  7. - 8. 
ročník 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Mein Stundenplan = Můj 
rozvrh hodin 
2. Napiš číslovku slovem německy 
3. Jaké předměty má Monika v který den, napiš česky. 
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_opakování obvodu a obsahu zákl. geo. 
tvarů_docx. 
2. Vypracuj pracovní list (opakování). 
Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

PPo 
7 ročník 

Jedlička "Údržba a čištění stolního počítače" 
- vyhledej na internetu jakým způsobem se počítač hardwarově čistí, co 
všechno se vůbec čistit dá, a zdali 
jsou v počítači nějaké části, které podléhají opotřebení, které je třeba 
pravidelně udržovat/měnit. Dohledej 
na internetu, jakou funkci má v počítači "teplovodivá pasta" a k čemu se 
používá. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu 
napiš své jméno a příjmení + třídu. 

Dě 
7. ročník 

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

OV 
7. ročník 

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

Fy 
7. ročník 

Kodet 1) Otevři si výukový materiál 7B_opakování – tepelné motory text 
2) Dle výukového matriálu vypracuj 7B_opakování – křížovka 
3) Práci vyfoť nebo zašli na kodet@zspskrupka,cz    

Př 
(7. ročník) 

Hanusík TÉMA:EXOTICKÉ OVOCE 
Klikni na tento odkaz:  

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 11 

Třída: 
8. B 

(7. 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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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8QC3mj6Rr_Z4nlReM
qc98K4Z7zngqAp29sYr5bobwlYk79Q/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 – Podnebí, vodstvo, příroda Austrálie. 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_Doplňovačka 
2. Vypracuj pracovní list a pošli mi ho na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV 
(7 – 8 ročník) 

Růžičková úkol nebyl zadán 

VZ 
7. – 8. ročník 

Krejčová 
úkol nebyl zadán 

TV 
(7 – 8 ročník) 

Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor TV_Poznej svého sportovce 
2) Přiřaď čísla sportovců k jejich sportu a jménu 
3) Vypracovaný úkol pošli na:  
chlapci kodet@zspskrupka.cz  
dívky bahnik@zspskrupka.cz 

PV 
(7. ročník) 

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

Do 
(7 – 8 ročník) 

Maňkošová Příprava pokrmu – salámová pomazánka, vyfoť a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 
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