
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ 
 

Krejčová 1. Prostuduj si a připomeň si, jaké jsou druhy číslovek na odkazu: 
https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek 
2. Udělej si stručný zápis do sešitu nebo na papír, nemáš-li sešit 
(krasopisně, zápis mi pošleš vyfocený). 
3. Na stejný papír si udělej tabulku podle listu 8B(7,8)_ČJL_Číslovky a 
vyplň. 
4. Přečti si ukázku: http://ld.johanesville.net/olbracht-15-biblicke-
pribehy?page=4 
5. Písemně do sešitu nebo na papír zodpověz otázky. 
4. Vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz 
 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 8B_VZ_Osobní bezpečí, krizové situace. 
2. Vezmi si sešit na Výchovu ke zdraví a úkol zpracuj do sešitu. 
3. Krizové situace podtrhni!!! 
4. Tvé řešení vyfoť a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ 
(7.ročník) 

Chárová 1. Zopakuj si slovíčka z minulého týdne – OVOCE A ZELENINA.  
2. Otevři si pracovní list 7B_AJ_OVOCE A ZELENINA, OPAKOVÁNÍ 
(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.   

AJ 
(8. ročník) 

Zacharda 1. Otevři soubor 8B_AJ_zaměstnání, profese, volba povolání _docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis slovní zásoby (zaměstnání). 
3. Zopakuj si slovní zásobu geometrické tvary, ovoce a zeleniva. 
4. Otevři si pracovní list 8B_AJ_ zaměstnání, profese, volba povolání_(pracovní 
list) _docx a vypracuj.  
Poté soubor ulož. 
5. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  

M 
(8. ročník) 

Zacharda 1. Otevři si soubor 8.B_MA_opakování převodů jednotek, procenta_(pracovní 
list) _docx. 
2. Vypracuj jej 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  

M 
(7. ročník) 

Zacharda 1. Otevři si soubor 7B_MA_ převody jednotek  času_docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis učiva. 
3. Otevři si pracovní 7.B_MA_opakování převodů jednotek, převody jednotek 
času_(pracovní list)_docx  a vypracuj. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  

Fy 
(7. ročník) 

Kodet 1) Pusť si pdf soubor 8.B (7.r)_FY_HLUK. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Otevři si pracovní list 8B (7.r.)_FY_ HLUK (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 

Fy 
(8. ročník) 

Kodet 1) Pusť si pdf soubor 8B (8.r)_FY_Tepelné spotřebiče, termostat. Přečti si 
postupně všechny texty.  
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2. Otevři si pracovní list 8B (8.r.)_FY_ Tepelné spotřebiče, termostat (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 

VP 
(8. ročník) 

Kaftan Téma: Osobní vlastnosti a schopnosti 
1. Přečti si text v souboru. Pod každým pojmem by sis měl představit, jak se 
projevuje u tebe samotného 
2. Vypracuj tabulku podle zadání – nejprve hodnoť sám sebe, potom se nech 
ohodnotit jedním z rodičů – obě hodnocení zapiš do tabulky 
3. Vypracovaný list, nebo jeho fotku mi odešli na adresu: kaftan@zspskrupka.cz 

Dě 
(7. ročník) 

Jungvirtová 1. Přečti si prezentaci 7B_Dě_Gotická kultura. 
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace. 
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

Dě 
(8. ročník) 

Jungvirtová 1. Přečti si prezentaci 8B_Dě_Napoleon I. 
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace. jungvirtova@zspskrupka.cz 

Ze 
(7. ročník) 

Jungvirtová 1. Přečti si prezentaci 7B_Ze_Jižní Asie a Kavkaz. 
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace. 
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

Ze 
(8. ročník) 

Jungvirtová 1. Přečti si prezentaci 8B_Ze_Liberecký kraj. 
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace. 
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

PV 
(7. ročník) 
1. týden 

Soudková 1) Otevři si pracovní list a prohlédni si ho: 1.T_7.B Měření a rýsování písmen. 
2) Vypracuj pracovní list. Pracovní list vypracuj na prázdný papír a používej 
obyčejnou tužku. 
3) Vypracovaný pracovní list odešli na e-mail: soudkova@zspskrupka.cz . 

PV 
(8. ročník) 
1. týden 

Soudková 1) Otevři pracovní list a prohlédni si ho. 1.T-8.B Pokojové rostliny. 
2) Vypracuj pracovní list. Pracovní list vypracuj na prázdný papír. 
3) Vypracovaný pracovní list odešli na e-mail: soudkova@zspskrupka.cz . 

PV 
(7. ročník) 

 

Soudková 1) Otevři si pracovní list . 
2) Vypracuj pracovní list. Pracovní list vypracuj na prázdný papír a používej 
obyčejnou tužku, pastelky, vodovky nebo tempery. 
3) Vypracovaný pracovní list odešli na e-mail: soudkova@zspskrupka.cz . 

PV 
(8. ročník) 

 

Soudková 1) Otevři pracovní list. 
2) Vypracuj pracovní list. Pracovní list vypracuj na prázdný papír a požívej 
obyčejnou tužku, pastelky, vodovky nebo tempery. 
3) Vypracovaný pracovní list odešli na e-mail: soudkova@zspskrupka.cz . 

Ch 
(8. ročník) 

Brůhová KYSELINY, KYSELINA DUSIČNÁ, KYSELÉ DEŠTĚ, KYSELINA 
KYANOVODÍKOVÁ, FOSFOREČNÁ - pracuj dle pokynů v prezentaci, nafocené 
řešení úkolů/prezentaci zašli zpět na e-mail. 

NJ 
(7. r. – 8. r.) 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a  napiš si téma: Wie heißt das? 
2. Přepiš si do něho slovíčka z pracovního listu. 
2. Podtrhej členy těchto slovíček v sešitě dle rodu  
    ( die- červeně, der – modře, das –zeleně) 
3. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
4. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

Př 
7. ročník 

Hanusík 7. ročník: 
1. Pusť si prezentaci 7B_PŘ_Mandloňovité 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. 
3. Otevři si pracovní listy 7B_PŘ_Mandloňovité rostliny_doc (pracovní list) . 
Vypracuj a ulož. 
4. Odešli mi pracovní listy na adresu hanusik@zspskrupka.cz 
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Př 
8. ročník 

Hanusík 8. ročník: PRÁCE ZÚSTÁVÁ STEJNÁ  Z PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: 
1. Pusť si prezentaci 8B_PŘ_Oběhová 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. 
3. Otevři si pracovní list 8B_PŘ_Soustava oběhová_doc (pracovní list). 
Vypracuj a ulož. 
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

Ppo 
7. ročník 

Jedlička Vytvoř referát v programu MS Wordna téma "počítačové monitory". Zaměř se 
na porovnání technologie CRT, LCD a plazma. Úkol odešli do emailové 
schránky: ezechiel@seznam.cz Do předmětu napiš své jméno a příjmení + 
třídu. 

Ppo  
8. ročník 

Jedlička Základní fotomontáž - najdi si libovolnou svou fotografii a dokresli do ní v 
programu malování knír, brýle a cokoliv jiného, co tě napadne. Úkol odešli do 
emailové schránky: ezechiel@seznam.cz  Do předmětu napiš své jméno a 
příjmení + třídu. 

HV 
7 – 8. ročník 

Šlechtová 1. Pusť si prezentaci 8.B_Hv_Srovnání hudby a 7.B_Hv_Srovnání hudby. Přečti 
si postupně všechny texty. 
2. Odešli mi své odpovědi na adresu slechtova@zspskrupka.cz 
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