
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
11 

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/1ZfXfhoAumw3fVuSuJErG7CI-
ulSSFxM1QKI1Xe4su-M/edit  Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. 
Na konci nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 
LITERATURA:  
Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1l-
GBRlUTIi7BxCu4TunrBcuKcAbvSmtBCEfCy3L2MCA/edit 
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 8A_AJ_revision_docx. 
2. Zapiš do školního sešitu novou slovní zásobu. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma:  
Wiederholung- Verkehrsmittel – 1 – Opakování dopr.prostředky-1 
2. Přelož věty 
3. Přečti si text 
4. Zodpověz otázky dle textu. 
5. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu 
6.. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
7.  Napiš číslovku slovem německy 
8. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger- pokud můžeš. 
9. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M Hanusík TÉMA: PROCENTA – souhrnné opakování 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXkbOtA_dH79A_ANJ_H1GH8
5F1Vylvk307qAKV2ERDXyVRJA/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 "Úprava fotografie - závěrečné shrnutí" 
- vytvoř libovolnou fotomontáž, využij všechny nástroje, které jsi se v grafickém 
programu naučil  
- 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. 84 – Vznik Rakousko-Uherska 
                                            na str. 84-87– Češi po rakousko-uher. vyrovnání 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
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3. Vypracuj samostatnou práci a pošli na email 01skola@seznam.cz 
Práci označ: Dějepis 11. týden a své jméno. 

OV Bahník 1. Otevři si soubor 8A_OV_Souhrnné opakování (Informační materiál).  
Využij k otevření soubor word nebo pdf, co je pro tebe lepší k otevření. 
2. Najdi si u svého jména, jaké úkoly ti chybí, abys je dodělal (a). 
3. Napiš si o úkoly k dodělání na bahnik@zspskrupka.cz  nebo si je stáhni z odkazu 
https://drive.google.com/drive/folders/1U0Zwo36bZ0p8B0An7sMEpw4_raBe9-
oE?usp=sharing  
4. Pokud vyzvedáváš úkoly ve škole, vše už máš u sebe. 
5. Dodělej, co je potřeba a odevzdej ve škole, nebo odešli na bahnik@zspskrupka.cz 

CH Hanusík TÉMA: FOSFOREČNANY, KŘEMIČITANY, SÍRANY 
(Práce na tento týden určena pro ty, kteří minulý týden nevypracovali. Ti, co 
vypracovali řádně, mají tento týden z chemie volno, které můžou věnovat na 
opakování dosud probrané látky. 
Ostatní kliknou 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_Výroba elektrické energie (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/KxLTe8Dtj7biZpzx6 

PŘ Hanusík TÉMA: SLOŽKY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXkXr0XrxgylawJdeZRIruwPdX
vnW3kOxQs2fDCu0gq6R_wQ/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.68 -70 – Kraj Vysočina  
                                            na str.72 -74 – Jihomoravský kraj  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci dle zadání 11. týdne 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
Práci označ: Zeměpis 11. týden a své jméno. 

HV Ordošová Za domácí úkol najdi si na internetu svojí oblíbenou písničku a najdi její karaoke verzi. 
Zkus se stát alespoň na chvíli umělcem a zazpívej si písničku s hudbou.Kdo je 
šikovný, nechť svůj výkon 
 
    natočí a pošle na ordosova@zspskrupka.cz .Odměna je jistá. .)) 

VV Housová  1. Vytvoř plakát o velikosti A4 (pozvání na kulturní akci – divadlo, koncert apod.), 

dle zadání: VV_8.A_design_pisma.  

2. Vše bude napsáno písmem, které sám navrhneš. Zvolit můžeš písmo psací, 

nebo tiskací. 

3. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 

housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová Dodělej si úkoly, které jsi nesplnil z minulých týdnů. 

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři si soubor TV_Poznej svého sportovce 
2) Přiřaď čísla sportovců k jejich sportu a jménu 
3) Vypracovaný úkol pošli na:  
chlapci kodet@zspskrupka.cz  
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VP Kaftan Téma: Závěrečné opakování 
1. Dnes nemáme již žádnou látku – všechno jsme probrali. Nicméně hodně 

úkolů nebylo dosud splněno. 

2. Pro tento týden máme test – odkaz zde: 
https://forms.gle/ihdq5cgq4JRWKzUo8  

3. Pokud se ti nepodařilo splnit všechny úkoly za týden 1 – 10, máš možnost 
využít konzultací od 8. do 19. 6. 2020, kdy budou ve škole konzultace a 
budeš si moc práci dodělat a získat potřebné hodnocení. 

Zaber, ať si můžeš užít prázdniny. V opačném případě se budeš muset připravovat ke 
zkoušce v náhradním termínu . 

ENV Formánková Lichý týden není výuka předmětu. 
Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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