
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
2 

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, dále učebnice str. 68 - zopakovat učivo.  
2. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_SP.VÝRAZY V SOUVĚTÍ - OPAKOVÁNÍ 
(PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj a ulož. Odešli mi pracovní list na adresu 
charova@zspskrupka.cz 
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ (PRACOVNÍ LIST). 
Pracovní list vypracuj a ulož. Odešli mi pracovní list na adresu 
charova@zspskrupka.cz 
4. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  8A_AJ__Americká občanská válka_docx. 
2. Zapiš do školního sešitu zápis tázací dovětky a přečti si text americké občanská 
válka 
 3. Otevři si pracovní sešit a vypracuj: str. 50 cv. 3 a 4, str. 51 cv. 6.. 
 Poté stránky vyfoť. 
4. Odešli mi foto pracovního sešitu emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Körper. 
2. Přepiš si do něho slovíčka z pracovního listu. 
3. Podtrhej členy těchto slovíček v sešitě dle rodu  
    ( die- červeně, der – modře, das –zeleně) 
4. Namaluj do sešitu postavu a přiřaď k ní slovíčka. 
5. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
6. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M Hanusík PRÁCE ZÚSTÁVÁ STEJNÁ  Z PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: 
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 Základní fotomontáž - najdi si libovolnou svou fotografii a dokresli do ní v programu 
malování knír, brýle a cokoliv jiného, co tě napadne. Úkol 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.47 a 48 - Život lidí ve městech 
    Přečti si texty v učebnici na str.49 – Klasicismus  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – Přeházej písmena … 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji přes telefon na email 01skola@seznam.cz 
     – aplikaci fotoaparátu Gmail v telefonu určitě znáš  
    (do předmětu napiš své jméno!) 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci 8A_OV_Státní symboly. Prohlédni si státní symboly 
s popisky. 
2. Otevři si 8A_OV_Státní symboly (domácí příprava). Zapiš si vše do sešitu. 
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Pořiď foto zápisu v sešitu a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
3. Otevři si pracovní list 8A_OV_Státní symboly (pracovní list). Vyplň pracovní 
list, ulož a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

CH Hanusík PRÁCE ZÚSTÁVÁ STEJNÁ  Z PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: 
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_Ohmův zákon. Prostuduj ji. Do sešitu si zapiš téma, 
cíl a zápis do sešitu z prezentace (slide č.3). Pořiď foto zápisu v sešitu a odešli na 
email: bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list 8A_FY_Ohmův zákon (pracovní list). Vyplň pracovní list 
a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_PŘ_Soustava vylučovací _ppt a přečti si zadaný text. 
2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu přírodopisu. Zápis vyfoť a pošli mi na maila. 
3. Otevři si pracovní list 8A_PŘ_Soustava vylučovací_doc (pracovní list). Vypracuj 
a ulož. 
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

ZE Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.36 – Kraje ČR 
    Přečti si texty v učebnici na str.37-39 – Hlavní město Praha 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – str. 34, cvičení 1. 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji přes telefon na email 01skola@seznam.cz 
     – aplikaci fotoaparátu Gmail v telefonu určitě znáš  
    (do předmětu napiš své jméno!) 

HV Ordošová NEMOC – OMLUVENÁ U ŘŠ 

VV Housová  1. Vyrob misku technikou kašírování, viz zadání práce VV_8.A_kašírování. 
2. Svou práci po dokončení vyfoť a odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: 

housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 8A_VZ_Osobní bezpečí, nebezpečí kolem nás. 
2. Úkoly vypracuj písemně do sešitu VZ. 
3. Vyfoť a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz. 

TV Bahník 1. Otevři si Metodická příručka TV (Bahník 2020). Postupně si přečti příručku. 
2. Ze získaných informací se pokus sestavit ve wordu referát na téma RELAXAČNÍ 
A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ A STREČINK. (stačí necelá stránka) 
3. Do referátu napiš své celé jméno a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Osobní vlastnosti a schopnosti 
1. Přečti si text v souboru. Pod každým pojmem by sis měl představit, jak se 
projevuje u tebe samotného 
2. Vypracuj tabulku podle zadání – nejprve hodnoť sám sebe, potom se nech 
ohodnotit jedním z rodičů – obě hodnocení zapiš do tabulky 
3. Vypracovaný list, nebo jeho fotku mi odešli na adresu: kaftan@zspskrupka.cz 

ENV Formánková 1. Přečti si postupně všechny texty. 
2. Zapiš do sešitu, téma: Ovzduší - znečištění, půda. Z textu udělej výpisky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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