
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
(7 – 8. 
ročník) 

Krejčová 1. Otevři si 8B(7,8)_ČJ_ZVČ – podmět a přísudek, čtenářská 
gramotnost - četba na pokračování. 
2. Do školního sešitu si zapiš novou látku. Zápis mi pošli ke kontrole. 
3. Pusť si audioukázku a na základě poslechu zodpověz písemně 
otázky pod textem. Odpovědi piš do sešitu. 
4. Vyfoť, pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz  

AJ 
(8. ročncík) 

Zacharda 1. Otevři soubor  8B_AJ_řadové číslovky_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). 

AJ 
(7. ročník) 

Chárová 1. Otevři si 7B_AJ_MINULÝ ČAS (ZÁPIS). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7B_AJ_MINULÝ ČAS (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. 

NJII 
  7. - 8. 
ročník 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Hauptstadt Wien = Hlavní město 
Vídeň 
2. Vypracuj do sešitu referát na hl. město Rakouska (v češtině).  
     Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. Referát bude obsahovat 
minimálně   
     6 informací o Vídni(kde se nachází, rozloha, počet obyvatel atd.). 
3. Namaluj do sešitu obrázek, kde bude něco typického pro Vídeň. 
4. Pod obrázek napiš, jak se dané to řekne německy, nezapomeň na člen. 
5. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
6. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M 
7. ročník 

Zacharda 1. Otevři si soubor 7B_MA_ převody jednotek - opakování_docx. 
2. Vypracuj zadané úkoly. 
Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

M 
8. ročník 

Zacharda 1. Otevři si soubor 8B_MA_ převody jednotek  času_docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis nového učiva. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

PPo 
7 ročník 

Jedlička "Optická mechanika" 
- vytvoř referát v programu MS Word na téma "Pevný disk, paměť 
RAM". Zaměř se na porovnání těchto 
pamětí - jaký je v nich rozdíl, resp. proč má počítač tyto "dva" druhy 
pamětí? 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu 
napiš své jméno a příjmení + třídu. 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 5 

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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PPo 
8 ročník 

Jedlička "Retušovací štětec" 
- najdi si libovolnou svou portrétovou fotografii a v libovolném grafickém 
programu ji pomocí "retušovacího štětce" 
uprav tak, abys z fotografie odstranil(a) všechny potenciální 
nedostatky/vady - pupínky, flíčky, jizvy, atp. 
- origininální fotografii i upravenou odešli do emailové schránky: 
ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 

Dě 
7. ročník 

Jungvirtová 1. Přečti si dokument 7B_Dě_Český stát za vlády Jagellonců 
2. Udělej si zápis do svého sešitu. 

Dě 
8. ročník 

Jungvirtová 1. Přečti si dokument 8B_Dě_České národní obrození 
2. Udělej si zápis do svého sešitu. 

OV 
8. ročník 

Maňkošová EU a právo – prezentace, vypracuj otázky a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz  

OV 
7. ročník 

Maňkošová Tolerance k menšinám prezentace, odpověz na otázky a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz  

Ch 
8. ročník 

Brůhová pH roztoků 
Prohlédni si prezentaci na téma pH roztoků, prezentaci si pročti, opiš si zápis 
do sešitu. 
Vyplň kvíz na https://forms.gle/rkUfuerhEmxrXQsu8 

Fy 
8. ročník 

Kodet 1) Otevři si soubor 8B_Fy_Odpor (výukový materiál) 
2) Vypracuj pracovní list 8B_Fy_Odpor  (PRACOVNÍ LIST) dle výukového 
materiálu. 
3) Pracovní list doplň do rámečků ve wordu, nebo opiš na papír, vyfoť a zašli 
na kodet@zspskrupka.cz 

Fy 
7. ročník 

Kodet 1) Otevři si soubor 7B_Fy_Archimédův zákon (výukový materiál) 
2) Vypracuj ONLINE TEST zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQkhqB5OJIMRKa1N6zEZl9eqJ
wFra8LSPpz-fvuPRzCKATSw/viewform?usp=sf_link    
3) Test se automaticky zašle na email po kliknutí na ODESLAT. 

Př 
(7. ročník) 

Hanusík 7. ročník:  
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEkcjykivzNgPSLDV3lM
oejhm23QJp58cujvPGQHMBRWnJ1A/viewform?usp=sf_link 
ostupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko 
„odeslat“. Ve formuláři najdeš jak výklad, tak online pracovní list 

Př 
8. ročník 

Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBTfDqu4HN9c6Pyjqi8
NehrTUB5inWD2i-z4D1TViHv4Yv8A/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko 
„odeslat“. Ve formuláři najdeš jak výklad, tak online pracovní list. 

Ze 
7. ročník 

Jungvirtová Vypracuj pracovní list 7B_Ze_Jihovýchodní a Východní Asie a pošli ho na 
email jungvirtova@zspskrupka.cz 

Ze 
8. ročník 

Jungvirtová Vypracuj pracovní list 8B_Ze_opakování krajů ČR a pošli ho na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

HV 
(7 – 8 ročník) 

Šlechtová 1.Otevři si pracovní list s názvem 7.B,8.B_Hv_Křížovka-opery (pracovní list). 
Vyplň odpovědi na otázky, které v pracovním listu najdeš. Pracovní list pak 
ulož. 
2. Odešli mi pracovní list na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV 
(7 – 8 ročník) 

Růžičková POSEL JARA 
1. Otevři si soubor 8.B_VV_Posel jara (zadání). V souboru najdeš vše 
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potřebné. 
Hotový obrázek vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

VZ 
7. – 8. ročník 

Krejčová 1. Otevři si pracovní list 8B(7,8)_VZ_1. Pomoc.  
2. Vyplň tabulku podle zadání. 
3. Pošli buď ve Wordu nebo přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail 
krejcova@zspskrupka.cz  

TV 
(7 – 8 ročník) 

Kodet/Bahník 1) Otevři soubor 8B_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2) Podle výukového textu vypracuj 8B_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

PV 
(7. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si prezentaci https://www.youtube.com/watch?v=zW1exOXal2s .  
2) Namaluj podle odkazu správné stolování 
https://www.youtube.com/watch?v=zW1exOXal2s . 
3) Odešli vypracované zpět. 

PV 
(8. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si prezentaci https://www.youtube.com/watch?v=zW1exOXal2s  .  
2) Namaluj podle odkazu správné stolování   
https://www.youtube.com/watch?v=zW1exOXal2s  
 3) Odešli vypracované zpět. 

Do 
(7 – 8 ročník) 

Maňkošová Druhy stravy, vegetarián vegan, odpověz na otázku a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz  

VP Kaftan Téma: Informační základna a poradenské služby 

1. Prostuduj si následující text. Pro lepší zapamatování důležitých 
pojmů ti doporučuji si jej přepsat do sešitu na volbu povolání. 
Vypracuj si na papír úkoly na konci textu. 

2. Dnes si vyzkoušej opakovací test – najdeš jej na odkazu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2ntCO7
kxUDrcs7ge_DwQu8ewWF8rr1WAfHIV7yF4RoMZow/vie
wform?vc=0&c=0&w=1  

Po vyplnění nezapomeň dotazník odeslat tlačítkem, psát na e-mail mi 
nemusíš. Do svého e-mailu dostaneš zpětnou vazbu (až dostanu test 
od posledního z vás). 
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