
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
(7 – 8. 
ročník) 

Krejčová Dodělej všechny minulé úkoly, které ti chybí a zašli na 
krejcova@zspskrupka.cz  

AJ 
(8. ročncík) 

Zacharda 1. Otevři soubor 8B_AJ_cestování, dopravní prostředky_docx. 
2. Do školního sešitu si zapiš novou slovní zásobu. 
3. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). 
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_CLOTHES (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7B_AJ_CLOTHES (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 minulý čas. 

NJII 
  7. - 8. 
ročník 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Stadt = město).  
2. Podívej se na slovíčka. Co myslíš, že znamenají.                                           
3. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu. 
4. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
5. Poznáš co je na obrázku? Napiš pod obrázek i se členem. 
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 - písemné dělení dvojciferným 
číslem_docx. 
2. Vypočítej všechny příklady (nezapomeň se podepsat). 
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_opakování - písemné násobení_docx. 
3. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

PPo 
7 ročník 

Jedlička "Počítačový zdroj" 
- vytvoř referát v programu MS Word na téma "Počítačový zdroj".  K 
čemu je v počítači toto zařízení?  
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu 
napiš své jméno a příjmení + třídu. 

PPo 
8 ročník 

Jedlička Ořezávání fotografie, nástroj guma 
- najdi si libovolnou svou fotografii a v libovolném grafickém programu ji 
ořízni buď pomocí nástroje "laso", 
nebo "volný výběr" svou postavu tak, aby pozadí zcela zmizelo a kolem 
tvé postavy byla jen bílá plocha. 
- upravenou fotografii odešli do emailové schránky: 
ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 7 

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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Dě 
7. ročník 

Jungvirtová Udělej si zápis na téma: Stoletá válka. 

Dě 
8. ročník 

Jungvirtová Vypracuj pracovní list na téma: Průmyslová revoluce v českých zemích a 
odešli zpět na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV 
8. ročník 

Maňkošová Základní práva a svobody – přečti si a vypracuj otázky a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 

 

OV 
7. ročník 

Maňkošová Šikana a diskriminace – přečti a odpověz na otázku přepošli na 
mankosova@zspskrupka.cz  

Ch 
8. ročník 

Brůhová Státní svátek 

Fy 
8. ročník 

Kodet 1) Otevři si soubor 8B_Fy_Pozor na elektřinu (výukový materiál) 
2) Otevři si soubor 8B_Fy_Pozor na elektřinu (pracovní list) 
3) Vypracovaný pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Fy 
7. ročník 

Kodet 1) Otevři si soubor 7B_Fy_Pascalův zákon 
2) Vyzkoušej jednoduchý pokus 
3) Dle výukového textu vypracuj pracovní list soubor 7B_Fy_Pascalův zákon 
(pracovní list) 
4) Vypracovaný soubor zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Př 
(7. ročník) 

Hanusík TÉMA: ROSTLINY LILKOVITÉ, HVĚZDNICOVITÉ 
Klikni na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenxIztyBAzlE26O_s6yU
2l34gUzFSKGbFO6d6P7DmsyWI4tw/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: SOUSTAVA POHLAVNÍ - MUŽ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_mjKWK3Kq5qn06dYj
6NUZ4drHr6PJjFeOpu2GTM61Z7w4Jg/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 Vypracuj pracovní list na téma: Centrální Asie a odešli zpět na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

Ze 
8. ročník 

Jungvirtová Vypracuj pracovní list na téma: Kraj Vysočina a odešli zpět na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

HV 
(7 – 8 ročník) 

Šlechtová Státní svátek 

VV 
(7 – 8 ročník) 

Růžičková ČARODĚJNICE 
1. Otevři si soubor 8.B_VV_Čarodějnice (zadání). 
2. Vypracuj obrázek podle mých pokynů. 

3. Hotový obrázek vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

VZ 
7. – 8. ročník 

Krejčová 
Státní svátek 

TV 
(7 – 8 ročník) 

Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 8B_TV_vlastní hodina tělocviku. 
2) Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů . 

mailto:jungvirtova@zspskrupka.cz
mailto:mankosova@zspskrupka.cz
mailto:mankosova@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenxIztyBAzlE26O_s6yU2l34gUzFSKGbFO6d6P7DmsyWI4tw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenxIztyBAzlE26O_s6yU2l34gUzFSKGbFO6d6P7DmsyWI4tw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_mjKWK3Kq5qn06dYj6NUZ4drHr6PJjFeOpu2GTM61Z7w4Jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_mjKWK3Kq5qn06dYj6NUZ4drHr6PJjFeOpu2GTM61Z7w4Jg/viewform?usp=sf_link
mailto:jungvirtova@zspskrupka.cz


3) Svou práci vyplň ve wordu, nebo přepiš na papír.  
4) Svou praci zasílejte na emailové adresy: 
CHLAPCI: kodet@zspskrupka.cz  
DÍVKY: bahnik@zspskrupka.cz 

PV 
(7. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz https://www.youtube.com/watch?v=bzojIGZxcCc . 
2) Vyrob přáníčko ke dni Matek. 
3) Pošli vypracované zpět. 

PV 
(8. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz https://www.youtube.com/watch?v=bzojIGZxcCc . 
2) Vyrob přáníčko ke dni Matek. 
3) Pošli vypracované zpět. 

Do 
(7 – 8 ročník) 

Maňkošová Příprava pokrmu – Těstovinový salát, přečti udělej a vyfoť pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Opakování a upevňování učiva II 
1. Prostuduj si jednotlivé úkoly. 

2. Zpracuj tabulku s úkolem č. 1 – překresli do sešitu na volbu povolání, 
vyplň, vyfoť, pošli mi na e-mail: kaftan@zspskrupka.cz obrázek 
vypracovaného úkolu, do pracovního listu v počítači (ten mi pak pošli 
na e-mail: kaftan@zspskrupka.cz) 

3. Ostatní úkoly zpracuj podle zadání. Jsou to odkazy k předcházejícím 
úkolům. 
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