
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
6 

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 8A_ČJ_LITERATURA (PRACOVNÍ LIST). Přečti si postupně všechny 
texty.  
2. Vypracuj pracovní list a ulož.  
3. Otevři si pracovní list 8A_ČJ_SPOJOVACÍ VÝRAZY (PRACOVNÍ LIST). Přečti si 
postupně všechny texty.  
4. Zapiš si do sešitu oranžový rámeček (ČJ – MLUVNICE). Pracovní list vypracuj a 
ulož.  
5. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger). 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 8A_AJ_revision_(pracovní list)_docx. 
2. Zopakuj si předpřítomný čas (učebnice str. 10) 
3. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). 
Poté soubor ulož.  
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Stadt = město).  
2. Podívej se na slovíčka. Co myslíš, že znamenají.                                           
3. Přepiš si slovíčka i s překadem do sešitu. 
4. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
5. Poznáš co je na obrázku? Napiš pod obrázek i se členem. 
6. Spoj slovíčka s obrázkem. 
7. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
8. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZ4IPlGMEW2Wh49CtZSQ9oEE9Rpc_
D3uLou9eOvYgRHQHzFA/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 Najdi si libovolnou svou portrétovou fotografii a v libovolném grafickém programu ji 
pomocí "klonovacího razítka"  
uprav tak, abys ze sebe udělal(a) kyklopa. :) Co je kyklop? To si najdi na wikipedii. :) 
- 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.60 – Rok 1848 v Evropě                                              
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – Kvíz – Významné osobnosti 17. a18 století 
     vyfoť ji a pošli na email 01skola@seznam.cz 
     (do předmětu napiš dějepis a své jméno!) 

OV Bahník 1. Otevři si 8A_Fy_Moc soudní, EU a právo (výukový materiál) 
2. Zapiš si do sešitu téma, cíl a učivo 
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3. Vypracuj online test na adrese https://forms.gle/BSC2PeuhN52qGqKc8 
4. Pokud máš jakýkoliv problém (něco nefunguje) kontaktuj mě (FB – Martin Bahník) 

CH Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfipZSolpE9UGMIK3zneoH3Y
CmRWqb1nvDl2PyHR8BMr7DA/viewform?usp=sf_link 
Prostuduj si ZNOVA téma z minulého týdne a vypracuj pracovní list. Žáci, kteří mají 
splněno z minulého týdne toto nedělají a mají na týden z chemie volno. Těch je 
ovšem minimum. Všichni ostatní toto bezpodmínečně vypracují! 

FY Bahník 1. Otevři si 8A_Fy_Reostat a potenciometr (Výukový materiál) 
2. Zapiš si do sešitu téma, cíl a učivo 
3. Vypracuj online test na adrese https://forms.gle/Tfp9qzR9EjEn15j37 
4. Pokud máš jakýkoliv problém (něco nefunguje) kontaktuj mě na FB – Martin Bahník 

PŘ Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/presentation/d/1H9JcBtfjisAv5YJ5nRkQCBO1AyPDqmKCVS
HJPHSpSps/edit?usp=sharing 
Zde najdeš výklad a odpovědi na všechny otázky, které pak budeš mít v online 
pracovním listě. 
 
Klikni na tento odkaz a otevři pracovní list: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnpM5H__PGNgG6lDrWxQHlXRz_OO1
s--IAIV5f8SDzYyzbSw/viewform?usp=sf_link 
Postupuj podle pokynů a na konci nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 

ZE Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.46-47 – Jihočeský kraj  
                                                                (přírodní podmínky, obyvatelstvo, sídla) 
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci: Křížovka, práce s mapou Jihočeského kraje 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš zeměpis a své jméno!) 

HV Ordošová Pro děti s internetem: 
https://youtu.be/f21w-Bxq9F8 
Shlédni video a podle instrukcí analyzuj jednotlivé akordy,svůj výsledek pošli na 
ordosova@zspskrupka.cz 
 
Pro děti či nemají internet: 
Namaluj jakýkoliv hudební nástroj. 
Výsledek vyfoť. Pošli na ordosova@zspskrupka.cz 

VV Housová  STÁTNÍ SVÁTEK 

VZ Krejčová 1. Otevři si 8A_VZ_Člověk a zdraví – úvod. 
2. Udělej si zápis do sešitu. 
3. Vypracuj do sešitu zadané cvičení a pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři si soubor 8A_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2) Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď číslo 
týdne a podpis). 
3) Zašli na chlapci: kodet@zspskrupka.cz dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Opakování a upevňování učiva 
1. Prostuduj si jednotlivé úkoly. 

2. Zpracuj tabulku s úkolem č. 1 – překresli do sešitu na volbu povolání, vyplň, 
vyfoť, pošli mi na e-mail: kaftan@zspskrupka.cz obrázek vypracovaného 
úkolu, do pracovního listu v počítači (ten mi pak pošli na e-mail: 
kaftan@zspskrupka.cz) 

Ostatní úkoly zpracuj podle zadání. Jsou to odkazy k předcházejícím úkolům. 

ENV Formánková STÁTNÍ SVÁTEK 
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