
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
3 

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. Pusť si prezentaci 8A_ČJ_VÝZNAM. POMĚRY. Přečti si postupně všechny 
texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_VÝZNAM. POMĚRY (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 + ZÁPIS). 
Pracovní list vypracuj a ulož. Zapiš si do sešitu list č. 2. Odešli mi pracovní list na 
adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  8A_AJ__symboly USA _docx. 
2. Překresli vlajku USA a zapiš si do školního sešitu novou slovní zásobu. 
 3. V učebnici si přečti a přelož text str. 52, cv, 1 a 3, str. 53, cv. 4. 
4. Otevři si pracovní sešit a vypracuj cvičení: str. 52 cv. 1, str. 52 cv. 3. 
 Poté stránky vyfoť. 
4. Odešli mi fotky pracovního sešitu emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Gesicht. 
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 obličej a přiřaď k němu uvedená 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 1. Otevři si soubor 8A_MAT_ROVNICE-VÝKLAD.doc a řádně nastuduj. (Pro ty, co 
nemají možnost použít Word, je připraven soubor 8A_Rovnice – výklad (obrázek č. 
1 + 2) 
2. Otevři si pracovní list 8A_MAT_ROVNICE – PRACOVNÍ LIST.doc. Pracovní list 
vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz. 
Další možností je, že si příklady v pracovním listě přepíšeš rukou na papír, 
vypracuješ , vyfotíš telefonem a pošleš mi do mailu jako obrázek. 

PPo Jedlička "Vytvoř velikonoční přání" 
- v jakémkoliv grafickém programu (může být i program malování) vytvoř 
velikonoční přání - nezapomeň na tradiční 
motivy (zajíček, vajíčko, pomlázka). :) 
- 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.50 - Romantismus 
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – Podtrhni pojmy … 
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 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

CH Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_CH_Hydroxidy _ppt a přečti si zadaný text. 
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2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu chemie. Zápis vyfoť a pošli mi na mail. 
3. Otevři si soubor 8.A_CH_Hydroxidy – tvorba vzorců (obrázek) a nastuduj, jak se 
tvoří vzorce hydroxidů. 
4. Otevři si pracovní list 8A_CH_Hydroxidy_doc (pracovní list). Vypracuj a ulož. 
5. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

FY Bahník 1. Pusť si prezentaci 8A_FY_Elektrický odpor. Prostuduj, do sešitu si zapiš téma, 
cíl a udělej zápis. Foto zápisu v sešitu odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list 8A_FY_Elektrický odpor (pracovní list). Vyplň a odešli 
na email bahnik@zspskrupka.cz 

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_PŘ_SOUSTAVA KOŽNÍ _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 KOŽNÍ – PRACOVNÍ LIST.doc. 
Vypracuj a ulož. 
4. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

ZE Kuloušková VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

HV Ordošová https://www.youtube.com/watch?v=X-yP3C2LHLc 
pust si prezentaci, poté na papír napiš základní rozdělení nástrojů, ke každé 
skupině jich vypiš co nejvíce a po té si vyber jeden hudební nástroj a vyhledej na 
youtube piseň, videoklip, skladbu, ve které tvůj vybraný nástroj hraje.:)) Papír mi 
potom vyfot a posli na ordosova@zspskrupka.cz 
samozřejmě na papíru i link na piseň, nebo screenshot 

VV Housová  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 8A_VZ_Krizové situace. 
2. Přečti si článek. 
3. Do sešitu VZ splň dané úkoly. 
4. Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz 

TV Bahník 1. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena. Pročti si, seznam se s informacemi. 
2. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena (práce s textem). Vyplň podle zadání a 
vyplněné odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
 
Doporučení: Otevři si soubory oba najednou a při pročítání textu lze rovnou 
vyplňovat práci s textem – otázky jsou seřazené popořadě podle textu. 
 
1) Otevři si soubor 8A_TV_Duševní hygiena pdf a přečti si text 
2) Otevři si soubor 8A_TV_Duševní hygiena (pracovní list) a použij k jeho 
vypracování výukový materiál pdf. 
3) Vypracovaný pracovní list pošli na email kodet@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Test volby povolání – Profesní orientace 
1. Napiš si svému třídnímu učiteli o přístupové údaje na portál www.proskoly.cz  
2. Podívej se do návodu domácího vzdělávání pro týden 3, jak se přihlásit a podle 
postupu se přihlas a následně vypracuj test volby povolání. Po zpracování se ti 
zobrazí výsledek.  
3. Nic víc nemusíš dělat, tvůj vypracovaný test uvidím přímo na portálu. Až budeme 
ve škole, probereme si výsledek tvého testu. 

ENV Formánková Velikonoční prázdniny 
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