
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
7 

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 

 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Chárová 1. Otevři si 8A_ČJ_LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Přečti si postupně všechny 
texty. Jednotlivé body si zapiš do sešitu (ČJ – LITERATURA).  
2. Vypracuj pracovní list a ulož.  
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_INTERPUNKCE V SOUVĚTÍ (PRACOVNÍ LIST). 
Přečti si postupně všechny texty.  
4. Zapiš si do sešitu oranžový rámeček (ČJ – MLUVNICE). Pracovní list vypracuj a 
ulož.  
5. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger). 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 8A_AJ__ošklivé káčátko_docx. 
2. Učebnice str. 60, 61 přečti si a přelož text. 
3. Pracuj se slovníkem nebo překladačem, neznámá slovíčka vyhledej a zapiš do 
školního sešitu. 
4.  Pracovní sešit, strana 60 cv. 1 (doplň správná slova podle textu, který sis přečetl 
v učebnici str. 60 - 61), 60 cv. 2 (ve větě použij příslovce, např. slow – slowly) a 60 cv. 
3 (doplň množné číslo). 
Poté stránku vyfoť.  
5. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: 
                             Leseverstehen=So ein Pech= Taková smůla 
2. Přečti si text 
3. Přiřaď k obrázkům texty 
4. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu. 
5. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
6. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger- pokud můžeš. 
7. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M Hanusík TÉMA: PROCENTA – VÝPOČET JEDNOHO PROCENTA, PROCENTOVÉ ČÁSTI 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce8ospgL53VAdqlPJouMffhLi8
UELsk5ERebbOcbu67NBR0Q/viewform?usp=sf_link 
 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
online pracovní list. Vše si důkaldně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

PPo 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. 
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DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.41-44 – Obrození českého národa                                              
2. Proveď zápis učiva do sešitu  
3. Vypracuj samostatnou práci dle zadání - 7. týden 
4. Práci vyfoť a pošli na email 01skola@seznam.cz 
     do předmětu napiš: Dějepis 7 týden a své jméno 

OV Bahník 1. Otevři si soubor 8A_OV_Právo v každodenním životě, ZPS (Výukový materiál). 
Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

CH Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOFHAiVxMPLkshznDv-
kSZExqwRgbYhViou-80sviqr-yYFQ/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“. 

FY Bahník 1. Otevři si soubor 8A_Fy_V. odpor zdroje, Zapojování zdrojů el. proudu 
(Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

PŘ Hanusík TÉMA: SOUSTAVA POHLAVNÍ - MUŽ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_mjKWK3Kq5qn06dYj6NUZ4
drHr6PJjFeOpu2GTM61Z7w4Jg/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 Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.48 – Jihočeský kraj  
                                                             (hospodářství, zajímavosti kraje) 
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci dle zadání – Hledej naše hrady 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš Zeměpis 7. týden a své jméno!) 

HV Ordošová Přehraj si video a vyzkoušej si tleskat rytmická cvičení- dokud to 
nedáš bez chyby!!! 
https://youtu.be/IQXOyB3xQK4 

VV Housová  STÁTNÍ SVÁTEK 

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

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři si soubor 8A_TV_vlastní hodina tělocviku. 
2) Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů . 
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 

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) 

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

ENV Formánková STÁTNÍ SVÁTEK 
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