
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
(7 – 8. 
ročník) 

Krejčová 1. Otevři si 8B(7,8)_ČJL_Podmět několikanásobný, Shoda přísudku s 
podmětem, Báseň. 
2. Opiš si výklad do sešitu a přemýšlej i nad tím, co zapisuješ. 
3. Vypracuj cvičení a zašli na krejcova@zspskrupka.cz. 
4. Vyhledej na internetu nebo ve slovníku pojmy a zašli na 

krejcova@zspskrupka.cz.  
Úkoly jsou na 2 týdny. 

AJ 
(8. ročncík) 

Zacharda 1. Otevři soubor 8B_AJ_přítomný čas prostý a průběhový_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_ANIMALS (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 7B_AJ_ANIMALS (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 vazbu „I am afraid of…“. 

NJII 
  7. - 8. 
ročník 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Wie komme ich? =Jak příjdu? 
2. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu..                                           
3. Podívej se na mapu a doplň cestu. 

4. Dopište česká a německá slova. 
5. Co se nachází ve vašem městě?Napiš! 
6. Vymaluj nápisy danou barvou. 
7. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů (pokud můžeš) v sešitě na 
adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
8. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M 
7. ročník 

Zacharda 1. Otevři si soubor 7B_MA_obvod a obsah čtverce_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3.  Vypočítej všechny příklady. 
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 dělení_docx. 
2. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

PPo 
7 ročník 

Jedlička V neděli, 10. května, je "Den matek". Je to den, kdy se vzdává pocta 
maminkám a mateřství. Vytvoř v počítači v jakémkoliv 
programu a jakýmkoliv způsobem přáníčko pro svou maminku. Toto 
přáníčko bys mohl(a) v kopii poslat i své mamince, nebo 
jí ho samozřejmě po vytvoření minimálně ukázat. 
- úkol v každém případě ale odešli do emailové schránky: 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 8 

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. 

PPo 
8 ročník 

Jedlička V neděli, 10. května, je "Den matek". Je to den, kdy se vzdává pocta 
maminkám a mateřství. Vytvoř v počítači v jakémkoliv 
programu a jakýmkoliv způsobem přáníčko pro svou maminku. Toto 
přáníčko bys mohl(a) v kopii poslat i své mamince, nebo 
jí ho samozřejmě po vytvoření minimálně ukázat. 
- úkol v každém případě ale odešli do emailové schránky: 
ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 

Dě 
7. ročník 

Jungvirtová Vypracuj pracovní list: Stoletá válka a pošli na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

Dě 
8. ročník 

Jungvirtová Přečti si základní informace o Revoluci v roce 1848. Udělej si zápis do sešitu. 

OV 
8. ročník 

Maňkošová Morálka a mravnost– vyhledej pomocí netu co je morálka a mravnost odpověď 
pošli na mankosova@zspskrupka.cz 

OV 
7. ročník 

Maňkošová Politika – vyhledej a napiš pomocí význam slova politika odpověď pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 

Ch 
8. ročník 

Brůhová 1. Otevři si prezentaci/soubor pdf s názvem 8B_CH_SOLI, VZNIK SOLÍ 
2. Prezentaci si pročti 
3. Vyplň úkoly v prezentaci - buď opiš na papír a ten vyfoť a zašli na 
bruhova@zspskrupka.cz nebo úkoly vyplň přímo do prezentace, kterou pak 
ulož a zašli na email 

Fy 
8. ročník 

Kodet 1) Otevři si výukový materiál 8B_Fy_fyzikální veličiny (výukový materiál) 
2) Vypracuj pracovní list 8B_Fy_ fyzikální veličiny (pracovní list) 
3) Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Fy 
7. ročník 

Kodet 1) Přečti si výukový matriál 7B_Fy_Opakování jednoduché stroje 
2) Vylušti křížovku 7B_Fy_křížovka 
3) Křížovku překresli na papír, vyplň, vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz 
    Nebo vytiskni, vyplň a zašli. 

Př 
(7. ročník) 

Hanusík TÉMA: ROSTLINY LILIOVITÉ, AMARYLKOVITÉ 
Klikni na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePzh0Fi7rCmNocrWSPc
667GV5i7dJ6S2Bpv6t9t5k-fmeTQA/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 - ŽENA 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1C6--
T4JNLH7c2oKJvYmXS2KHXkbRkWrnZhTwk9l3tQrXDQ/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 základní informace o severní Asii – Sibiř. Udělej si zápis do sešitu. 

Ze 
8. ročník 

Jungvirtová Přečti si základní informace o Jihomoravském kraji. Udělej si zápis do sešitu. 
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HV 
(7 – 8 ročník) 

Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem 8.B_Hv_B. Smetana. Přečti si pracovní list 
a zakroužkuj správné odpovědi v kvízu. 
2. Správné odpovědi mi pošli na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV 
(7 – 8 ročník) 

Růžičková Státní svátek 
 
 

VZ 
7. – 8. ročník 

Krejčová 1. Otevři si 8B(7,8)_VZ_Člověk a zdraví – úvod. 
2. Udělej si zápis do sešitu. 
3. Vypracuj do sešitu zadané cvičení a pošli na 
krejcova@zspskrupka.cz 

TV 
(7 – 8 ročník) 

Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 8B_TV_oblíbený sportovec (pracovní list) 
2) Dle instrukcí popiš svého sportovního hrdinu. Jakýkoli sport. 
3) Pracovní list vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli na email. Nebo vypracuj na čistý 
papír formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 

PV 
(7. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz 
  https://www.youtube.com/watch?v=VSTayQlgi8M   . 
2) Zasaď pažitku. Hlínu můžeš použít z venku. Semínka se dají koupit v 
obchodech. 
3) Pošli vypracované zpět. 

PV 
(8. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz 
  https://www.youtube.com/watch?v=VSTayQlgi8M   . 
2) Zasaď pažitku. Hlínu můžeš použít z venku. Semínka se dají koupit v 
obchodech. 
3) Pošli vypracované zpět. 

Do 
(7 – 8 ročník) 

Maňkošová Státní svátek 

VP Kaftan Téma: Školský systém informativní systém o školách 
1. Prohlédni si stránky www.infoabsolvent.cz 

2. Zapiš do sešitu na volbu povolání téma a napiš pět informací o tom, 
co si mohu na těchto stránkách zjistit.  

3. Podle obrázku z hlavní stránky si udělej PROFITEST. 

4. Vyfoť stránku s vypracovaným úkolem a pošli mi ji na 
kaftan@zspskrupka.cz. Výsledek tvého profitestu mi pošli na 
kaftan@zspskrupka.cz. 
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