
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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 1. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_ SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ + PODŘADNÉ (PRACOVNÍ 
LIST). Pracovní list vypracuj a ulož.  
2. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_ SLOH (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj a 
ulož.   
4. Odešli mi pracovní listy na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger). 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 8A_AJ__rychlé občerstvení_docx. 
2. Zapiš si do sešitu novou slovní zásobu. 
3. Učebnice, strana 56 cv. 2 přečti si rozhovor a cv. 3 přečti si a přelož text. 
4.  Otevři si pracovní sešit, strana 57 cv. 1 a 2 a vypracuj. 
Poté stránku vyfoť. 
5. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Hauptstadt Berlin = Hlavní město Berlín 
2. Vypracuj do sešitu referát na hl. město Německa (v češtině).  
     Pomoct Ti může: https://cs.wikipedia.org. Referát bude obsahovat minimálně   
     10 informací o Berlíně(kde se nachází, rozloha, počet obyvatel atd.). 
3. Namaluj do sešitu zvíře, které je typické pro Berlín. 
4. Pod zvíře napiš, jak se dané zvíře 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZjgl_nl5ysj0TSThzFnwB4buS
V_g2y7YHtlT_6p9xVp12A/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 
Ve formuláři najdeš jak vysvětlení teorie, tak online pracovní list. 

PPo Jedlička "Retušovací štětec" 
- najdi si libovolnou svou portrétovou fotografii a v libovolném grafickém programu ji 
pomocí "retušovacího štětce" 
uprav tak, abys z fotografie odstranil(a) všechny potenciální nedostatky/vady - 
pupínky, flíčky, jizvy, atp. 
- origininální fotografii i upravenou 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.58-59 – Habsburská monarchie v 19. století 
                                                str. 59 – Nespokojenost v českých zemích 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – učebnice str. 63, úkol č.2,  
     vyfoť ji a pošli na email 01skola@seznam.cz 
     (do předmětu napiš dějepis a své jméno!) 

OV Bahník 1. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 

mailto:charova@zspskrupka.cz
mailto:zacharda@zspskrupka.cz
https://cs.wikipedia.org/
mailto:vcelisova@zspskrupka.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZjgl_nl5ysj0TSThzFnwB4buSV_g2y7YHtlT_6p9xVp12A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZjgl_nl5ysj0TSThzFnwB4buSV_g2y7YHtlT_6p9xVp12A/viewform?usp=sf_link
mailto:01skola@seznam.cz


https://docs.google.com/presentation/d/1HUxk9EgQ9Vq5vxZaU904kWENxzIulLlBmK
KFy9iKcKE/edit?usp=sharing 
2. Doporučuji zapsat si prezentaci do sešitu 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu https://forms.gle/kxy9gBWxC26VEjmM9 

CH Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfipZSolpE9UGMIK3zneoH3Y
CmRWqb1nvDl2PyHR8BMr7DA/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 
Ve formuláři nadješ jak výklad, tak online pracovní list. 

FY Bahník 1. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1VEmjIfE7B5vBDOzhX4jvYWqddGRQOVkoQ
W5yxd-Ibjo/edit?usp=sharing 
2. Doporučuji zapsat si prezentaci do sešitu 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu https://forms.gle/pQESYmnQTN1miJcT9 

PŘ Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBTfDqu4HN9c6Pyjqi8NehrTU
B5inWD2i-z4D1TViHv4Yv8A/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 
Ve formuláři najdeš jak výklad, tak online pracovní list. 

ZE Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.42-43 – Středočeský kraj  
                                                                   (hospodářství, zajímavosti kraje) 
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci: str. 45/ úkol 3 a 5 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš zeměpis a své jméno!) 

HV Ordošová https://youtu.be/ltRscL43TFM 

Shlédni video a dle návodu výtvor svou vlastní perkusi.😃Výsledek v jakékoli podobě 

pošli na ordosova@zspskrupka.cz 

VV Housová  1. Vodovými, nebo temperovými barvami na papír nebo čtvrtku,               o 
velikosti A4, otiskni přírodniny, dle zadání: VV_8.A_hratky_s_barvou_zadani. Nemusí 
to být jen listy, mohou to být květiny, či plody stromů. Pokud nemůžeš jít ven, otiskni 
ovoce, či zeleninu. Otisky zaplň celou plochu čtvrtky. 
2. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 
housova@zspskrupka.cz 
 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 8A_VZ_ Preventivní činnost Osobní bezpečí. 
2. Podívej se na videa a podle nich zodpověz otázky pod odkazem. 
3. Odpovědi zašli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz, bude předmětem 
hodnocení. 

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři soubor 8A_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2) Podle výukového textu vypracuj 8A_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 
 
1. Pusť si video na tomto odkazu 
https://drive.google.com/file/d/1yzNt_LsXoVn8rBUU-
HnXkplm1yJRdcqf/view?usp=sharing 
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. 

VP Kaftan Téma: Informační základna a poradenské služby 

1. Prostuduj si následující text. Pro lepší zapamatování důležitých pojmů ti 
doporučuji si jej přepsat do sešitu na volbu povolání. Vypracuj si na papír 
úkoly na konci textu. 
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2. Dnes si vyzkoušej opakovací test – najdeš jej na odkazu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2ntCO7kxUDr
cs7ge_DwQu8ewWF8rr1WAfHIV7yF4RoMZow/viewform?vc=0
&c=0&w=1  

Po vyplnění nezapomeň dotazník odeslat tlačítkem, psát na e-mail mi 
nemusíš. Do svého e-mailu dostaneš zpětnou vazbu (až dostanu test od 
posledního z vás). 

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