
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
4 

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_SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ + PODŘADNÉ. Přečti si 
postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (ČJ – MLUVNICE).  
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_ SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ + PODŘADNÉ 
(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  
5. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_ ÚVAHA (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  8A_AJ__typicky americké_docx. 
2. Proveď zápis slovní zásoby do školního sešitu. 
3. Přečti si a přelož text v učebnici, strana 55 cv. 4. 
3. Otevři si pracovní sešit, str. 54 cv. 1 a vypracuj.  
Poté stránku vyfoť. 
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Hauptstadt Wien = Hlavní město Vídeň 
2. Vypracuj do sešitu referát na hl. město Rakouska (v češtině).  
     Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. Referát bude obsahovat minimálně   
     10 informací o Vídni(kde se nachází, rozloha, počet obyvatel atd.). 
3. Namaluj do sešitu obrázek, kde bude něco typického pro Vídeň. 
4. Pod obrázek napiš, jak se dané to řekne německy, nezapomeň na člen. 
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 Klikni na tento odkaz: https://forms.gle/dyTVGd56sETy2QqB9 . Postupuj přesně 
podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. Ve formuláři 
najdeš jak vysvětlení teorie, tak online pracovní list. 
Pozn. Učivo zůstává stejné z předešlého týdne, vzhledem k nízkému počtu 
odevzdaných prací a vysoké učební nedostatečnosti přecházíme na jinou formu 
interakce za použití nástrojů Google Forms. 

PPo Jedlička Najdi si libovolnou svou fotografii a v libovolném grafickém programu ji uprav tak, 
aby jsi na té fotografii pouze ty zůstal(a) 
barevný, zbytek fotografie (pozadí, strom, nebo místnost) aby byla černobílá. 
- 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.52-55 – První průmyslová revoluce 
                                                str. 56-57 – Průmyslová revoluce v čes. zemích 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Prohlédni si obrázky k tématu – učebnice, str. 54-57 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci 9A_OV_Moc zákonodárná. Zapiš si do sešitu téma, cíl a 
prezentaci přepiš. Foto zápisu pošli na email bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list 9A_OV_Moc zákonodárná (pracovní list). Správně 
vyplň podle prezentace a zápisu v sešitě a odešli na email 
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bahnik@zspskrupka.cz 

CH Hanusík Klikni na tento odkaz: https://forms.gle/C6AvMT4NfRs4Weqp7 Postupuj 

přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. Ve 
formuláři najdeš jak vysvětlení teorie, tak zápis do sešitu, tak online pracovní list. 

FY Bahník 1. Pusť si prezentaci 8A_FY_Závislost odporu na teplotě. Zapiš si do sešitu 
téma, cíl a prezentaci přepiš. Foto zápisu pošli na email bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list 8A_FY_Závislost odporu na teplotě (pracovní list). 
Správně vyplň podle prezentace a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

PŘ Hanusík 1. Pusť si prezentaci 8A_PŘ_SOUSTAVA NERVOVÁ _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. Klikni na tento odkaz: https://forms.gle/LCjaC4HEzRcDeA2M6. Postupuj 
přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 

ZE Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.39-41 – Zajímavosti Prahy 
    Přečti si texty v učebnici na str.42-43 – Středočeský kraj  
                                                                 (přírodní podmínky, obyvatelstvo, sídla) 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci: Byl – byla jsi už v Praze? 
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 Poslechni si uvedné skladby. V první se zaposlouchej a zkus určit kolik nástrojů 
v ní hraje a urči které to jsou. Druhou máš za odměnu i s obrazem.Tvé výsledky 
zapiš a pošli na ordosova@zspskrupka 
 
a jinak dávámm za úkol poslouchat v přírodě ptáčky-teď jsou obzvlášť krásné 
dny a jsou slyšet.Pak si něco o tom povíme ve škole. 
https://www.youtube.com/watch?v=o6vptqMYk3g 
https://www.youtube.com/watch?v=_IoxoD8fLCc 

VV Housová  1. Namaluj vodovými, nebo temperovými barvami na papír nebo čtvrtku, o 
velikosti A4, virus, dle zadání: VV_8.A_hrátky s barvou_zadání. 
2.  Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 
housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 8A_VZ_1. Pomoc. 
2. Vyplň tabulku podle zadání. 
3. Pošli buď ve Wordu nebo přepiš do sešitu, vyfoť a pošli na e-mail 
krejcova@zspskrupka.cz . 

TV Bahník 
Kodet 

1. Pusť si video Žáci_TV_Cvičení doma (Bahnik) 
2. Prohlédni si ho a zacvič si podle něj také. 
3.Můžeš se vyfotit a na email bahnik@zspskrupka.cz poslat, jak ti to šlo. 
 
Pozn.: Písnička se jmenuje TABATA. 
 
1) Otevři si soubor 8. – 9. A_TV_Kruhový trénink  
2) Zacvič si dle plánu a obrázků 
3) Natoč krátké video libovolného cviku a nebo pořiď fotku. 
4) Vše zašli na email kodet@zspskrupka.cz 

VP Kaftan VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

ENV Formánková 1. Přečti si text. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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