
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
1 

Třída: VIII.A Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

hanusik@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina: VIII.A – ZŠ a SŠ Krupka, K. Čapka 270 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Chárová 1. Otevři si učebnici str. 49 – 51. Zopakuj si zde jednotlivé učivo – významové 
poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami.  
2. Dále učebnice na str. 68. Zopakovat učivo – souvětí souřadné.  
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_PROCVIČOVÁNÍ (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 
5. Otevři si učebnici na str. 57, zde vypracuj cv. 16. Cvičení vypracuj do ČJ – 
MLUVNICE.  
6. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY (PRACOVNÍ LIST). 
Pracovní list vypracuj a ulož.  
7. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  8A_AJ_Americká revoluce_docx. 
2. Přečti si a přelož text. 
 3. Otevři si pracovní list 8A_AJ_Americká revoluce_docx (pracovní list) a vypracuj. 
 Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

NJ Včelišová NEZASLÁNO 

M Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_Rovnost, rovnice, ekvivalentní úpravy rovnic_ppt až do 
slidu 13. Na slidu 14 máš vypracované dvě ukázkové rovnice. Ostatní slidy ti slouží 
pouze k dobrovolnému procvičování. 
2. Otevři si pracovní list 8A_MAT_Rovnice_ppt (pracovní list), vypracuj a ulož. Další 
možností je, že si příklady v pracovním listě přepíšeš rukou na papír, vypracuješ a 
vyfotíš telefonem. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička NEZASLÁNO 

DĚ Kuloušková NEZASLÁNO 

OV Bahník 1. Pusť si prezentace 8A_OV_Ústava ČR a 8A_OV_Principy demokracie. 
Prezentace si pročti. 
2. Otevři si soubor 8A_OV_Ústava ČR, principy demokracie (domácí příprava). 
Do školního sešitu si napiš téma a cíl. Vyhotov si výpisky do sešitu. 
3. Otevři si pracovní list 8A_OV_Ústava ČR, principy demokracie (pracovní list). 
Pomocí prezentací a zápisků ho dokážeš vypracovat. 
4. Vypracovaný pracovní list odešli na bahnik@zspskrupka.cz 

CH Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_CH_Halogenidy _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 8A_CH_Halogenidy_doc (pracovní list). Vypracuj a ulož. 
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 
5. Pusť si prezentaci 8A_CH_Oxidy _ppt a přečti si zadaný text. 
6. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu přírodopisu. 
7. Otevři si pracovní list 8A_CH_Oxidy _doc (pracovní list). Vypracuj a ulož. 
8. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

FY Bahník 1. Pusť si prezentaci 8A_FY_Měření elektrického proudu. Prezentaci si přečti. 
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2. Do školního sešitu si zapiš Téma a cíl (1. slide). Vyhotov si zápis, který je 
v prezentaci zeleně zvýrazněn (2. + 3. slide). 
3. Otevři si pracovní list 8A_FY_Měření elektrického proudu (pracovní list) a 
podle pokynů uvnitř vyplň a ulož k sobě do počítače. 
4. Vypracovaný pracovní list mi odešli na bahnik@zspskrupka.cz 

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_PŘ_Soustava oběhová _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 8A_PŘ_Soustava oběhová_doc (pracovní list). Vypracuj a 
ulož. 
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

ZE Kuloušková NEZASLÁNO 

HV Ordošová Nemoc vyučující 

VV Housová  1. Nakresli, nebo namaluj na čtvrtku ve formátu A4 „Boha jara“. Fantazii se 
meze nekladou, můžeš pracovat s různými materiály (krepový papír, noviny, látka, 
vodové barvy, pastelky, křídy atd.), lze kombinovat různé výtvarné techniky, viz 
zadání práce VV_R7_Bůh jara. 
2. Svou práci po dokončení vyfoť a odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: 
housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová OCŘ – bude zasláno v příštím týdnu 

TV Bahník Již několik let při hodinách TV, v úvodu hodiny, provádíš nástup a rozcvičku, bez 
čehož by nebylo možné zahájit hodinu ani žádnou pohybovou činnost. 

1. Napiš na papír základní povely nástupu a vyfoť. 
2. Proveď základní cviky přípravy organismu na zátěž a u cvikl se vyfoť. 

Pořízené fotky pošli na email bahnik@zspskrupka.cz 

VP Kaftan 1. Přečti si text v souboru. Pokud něčemu nerozumíš a nedokážeš si pod tím nic 
představit, zeptej se rodičů, ať ti to popíší na svém povolání. 
2. Vypracuj test. K testu můžeš používat text. 
3. Vypracovaný test mi odešli na adresu: kaftan@zspskrupka.cz 

ENV Formánková NEZASLÁNO 
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