
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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 LITERATURA:  
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1iyxhXmxskkURHIPJeokNb-
NfkaPUjgdOLwwmb-1F100/edit 
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 
MLUVNICE:  
Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/1s8-
j4PJlYrlHZDtPtMSalS6SlP3pvLpSk7pSeX6KObU/edit 
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 8A_AJ__bear family_docx. 
2. Učebnice str. 62, 63 přečti si a přelož text, pracuj se slovníkem nebo překladačem. 
3.  Pracovní sešit, strana 62 cv. 1 (odpověz na otázky podle textu, který sis přečetl 
v učebnici, str. 62, cv. 2 (spoj anglické a americké výrazy se stejným významem). 
Poté stránku vyfoť.  
4. 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:Kurz und gut = krátce a dobře 
2. Přečti si text 
3. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu. 
4. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
5. Zodpověz otázky  
6.Zopakuj si dny v týdnu.  
7.Opakování – spojky um + am  -> zapiš si do sešitu 
8.Doplň spojku: 
9. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů v sešitě na adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger- pokud můžeš. 
10. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M Hanusík TÉMA: PROCENTA II – VÝPOČET JEDNOHO PROCENTA, PROCENTOVÉ ČÁSTI 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegoyGvcX5KlZ_3hUsDd3LAdYa
AjvIvk0RHUQoKBI5Q6K5PkQ/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 "Ořezávání fotografie, nástroj guma" 
- najdi si libovolnou svou fotografii a v libovolném grafickém programu ji ořízni buď 
pomocí nástroje "laso", 
nebo "volný výběr" svou postavu tak, aby pozadí zcela zmizelo a kolem tvé postavy 
byla jen bílá plocha. 
- upravenou fotografii odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do 
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předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 
 

DĚ Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.37-38 – Napoleon 
                                            na str.38-40 – Napoleonské války                                              
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci 
4. Vyfoť ji a pošli na email 01skola@seznam.cz 
     (do předmětu napiš: Dějepis 8. týden a své jméno!) 

OV Bahník 1. Otevři si soubor 8A_OV_Politika (Výukový materiál). Využij soubor word, nebo 
pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. Doporučuji udělat si zápis do sešitu. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

CH Hanusík TÉMA: SOLI 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVpWgQctoP9GJYEGGhMwm
wPV3s2Ro8bulSbT0S4zYDSJx02g/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

FY Bahník 1. Otevři si soubor 8A_Fy_Výkon elektrického proudu (Výukový materiál). Využij 
soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. Doporučuji zápis do sešitu. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

PŘ Hanusík TÉMA: SOUSTAVA POHLAVNÍ - ŽENA 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1C6--
T4JNLH7c2oKJvYmXS2KHXkbRkWrnZhTwk9l3tQrXDQ/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

ZE Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str.49-51 – Plzeňský kraj  
                                            na str.52-54 – Karlovarský kraj  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci: Přiřaď města ke krajům 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš: Zeměpis 8. týden a své jméno!) 

HV Ordošová Poslechni si a napiš o jakou píseň se jedná: 
https://youtu.be/Zpe4xs8jHaM 
 
Pro bez internetu: 
Odpověz na následující otázky: 
 1.jaké hudební nástroje hrají v rockové skupině? 
2. Jaké bicí nástroje znáš? Alespoň dva. 

VV Housová  1. Využij odpadový materiál (krabičky od léků, čajů, potravin, různé obaly, kelímky, 
ruličky od toaletního papíru atd.) a vytvoř koláž, či vlastní výrobek, dle zadání: 
VV_8.A._odpadove_materialy_zadani. 

2. Svou práci vyfoť telefonem, napiš co jsi ztvárnil a odešli ke kontrole na email: 
housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová 1. Otevři si 8A_VZ_Péče o nemocné. 
2. Vypracuj úkoly (buď ve Wordu nebo do sešitu). 
3. Pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři si soubor 8A_TV_oblíbený sportovec (pracovní list) 
2) Dle instrukcí popiš svého sportovního hrdinu. Jakýkoli sport. 
3) Pracovní list vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli na email. Nebo vypracuj na čistý papír 
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formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Školský systém informativní systém o školách 
1. Prohlédni si stránky www.infoabsolvent.cz 

2. Zapiš do sešitu na volbu povolání téma a napiš pět informací o tom, co si 
mohu na těchto stránkách zjistit.  

3. Podle obrázku z hlavní stránky si udělej PROFITEST. 
Vyfoť stránku s vypracovaným úkolem a pošli mi ji na kaftan@zspskrupka.cz. 
Výsledek tvého profitestu mi pošli na kaftan@zspskrupka.cz. 

ENV Formánková 1. Prostuduj text: 
a) Průmysl 
b) Doprava 
c) Kulturní krajina 
2. Vypracuj pracovní list. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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