
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
10 

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 JAZYKOVÁ VÝCHOVA:  
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1CSRVve7LvPdmXG0VoiIXniMg_ZOlEKkwCwebK-
uaXhU/edit  
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 
SLOHOVÁ VÝCHOVA:  
Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/19QmTbhBv-
ETLg1R4TftBQml65g6sGa5XZ92gN0lupUU/edit  
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

AJ Zacharda Souhrnné opakování: Dodělej si úkoly, které ti chybí a odešli emailem na adresu 
zacharda@zspskrupka.cz. 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Ich fahre mit …… = Já jedu 

2. a) v hadovi najdi 7 dopravních prostředků, podtrhni je 

    b) přiřaď, kdo používá jaký dopravní prostředek 

3. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu 

4. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 

5. Zapiš si do sešitu gramatiku 

6. Přelož  

7. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    

     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger- pokud můžeš. 

8. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M Hanusík TÉMA: PROCENTA – výpočet základu 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVlTIhNZHlnNMylMccN5TjkUx
Qj6Zt_uj0_X7KtNMtiNbEsA/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 "Textové pole v grafickém programu" 
- použij fotomontáž z minulého úkolu, a pomocí nástroje "vkládání textu" do ní v 
libovolném grafickém programu vlož  
doprovodný text, větu jak v komiksu nad svou hlavu - může to být pozdrav, nebo 
třeba vtip. :) 
- upravenou fotografii odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do 
předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 68-69 – Boj proti otroctví v USA 
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                                            na str. 82-83– Rakousko za ministra Bacha 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci dle zadání 10. týdne  
    a pošli na email 01skola@seznam.cz 
    Práci označ: Dějepis 10. týden a své jméno. 

OV Bahník 1. Otevři si soubor 8A_OV_Evropská integrace (Výukový materiál). 
 Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vyber si jednu z následujících možností: 
Vypracuj pracovní list - je součástí souboru a zašli na email: bahnik@zspskrupka.cz 
Nebo pro vyplnění využij tento odkaz: https://forms.gle/DGyTwtDcznZVgwQY7 

CH Hanusík TÉMA: FOSFOREČNANY, KŘEMIČITANY, SÍRANY 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8BKCrPHteovz8bWNwPjeAG
M1IeOCSiHYGHngWpLPd9fDRTQ/viewform?usp=sf_link 
Nastuduj řádně tuto prezentaci. Snímky 6, 12, 22, 23 obsahují zápis. Přepiš je i 
s názvem tématu do sešitu chemie. 

FY Bahník 1. Otevři si soubor 8A_Fy_Jak pracují elektrické spotřebiče (Výukový materiál). 
Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vyber si jednu z následujících možností: 
Vypracuj pracovní list - je součástí souboru a zašli na email: bahnik@zspskrupka.cz 
Nebo pro vyplnění využij tento odkaz: https://forms.gle/cj76UDUqx3rwhhMRA 

PŘ Hanusík TÉMA: PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTX4Ht1Z4-
1YqdYFNh4e14huW6IWs6lJyXinp2CGmBoIfwLQ/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. 62-64 – Královéhradecký kraj  
                                            na str. 65-67 – Pardubický kraj  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci dle zadání 10. týdne  
    a pošli ji na email 01skola@seznam.cz 
    Práci označ: Zeměpis 10. týden a své jméno. 

HV Ordošová https://www.youtube.com/watch?v=2km-EvYT3Xo&feature=youtu.be 
  shledni video a odpověz na nasledující otázky : 
    1) co je to durová stupnice? 
    2) Vyjmenuj její jednotlivé tóny 
Žáci, kteří nemají přístup na internet:  
Jaké 4 druhy lidských hlasů ve zpěvu znáš? Vzpomeň si na sborový zpěv 
              Jaký si myslíš,že máš hlas ty- z těchto čtyř? 

VV Housová  1. Otevři výukový materiál VV_8.A_kultura_soucasneho_odivani 
2. Zahraj si na módního návrháře a navrhni uniformu pro letušky, nebo policisty. 
3. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 

housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová PRÁCE NEBUDE ZADÁNA 

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TURNAJ (Např. 
box, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, běh, vybíjenou atd.). Vyber si pouze jeden 
sport. 
3) Vyplň pracovní list dle pokynu. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Školský systém II 
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1. Dnes vyřeš tři příklady cesty vzděláním k vysněné práci – viz zadání.  

2. Příklady si přepiš do sešitu na Volbu povolání, zapiš své odpovědi, vyfoť a 
pošli na kaftan@zspskrupka.cz.  

Pokud pracuješ s brožurkou, stačí zapsat odpovědi do brožurky a tu přinést se všemi 
ostatními úkoly do školy. 

ENV Formánková 1. Prostuduj text: Přírodní zdroje, druhy odpadu. 
2. Vypracuj pracovní list. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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