
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
9 

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/19dpeBSYxcblktBLaQU4mf333NL8eeVrbWJVq-
zjyOkc/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/1gI0kFSOpzVWN9U0dC63yHmhNWCkwZZQhAL1X
W3LLM9Q/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__my letter_docx. 
2. Vypracuj pracovní list, postupuj podle zadání. BUDE ZNÁMKOVÁNO. 
Poté soubor ulož.  
3. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

NJ Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma:  
Verkehrsmittel = Dopravní prostředky 
2. Přepiš si slovíčka i s překladem do sešitu 
3. Podtrhej u slovíček členy (der = modře, die= červeně, das = zeleně) 
4. Nauč se slovíčka 
5. Zopakuj si časování slovesa fahren  
6.Doplň správný tvar slovesa fahren   
7.Přelož věty ze cvičení 6 
8. Vymaluj nápisy danou barvou. 
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: VÝPOČET POČTU PROCENT 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG3tW_0FQ1uPq6L8oSPq9ZB
ydidZVkmrXujdFV2zpL9j0-yA/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 "Fotomontáž - vkládání postav do pozadí" 
- použij oříznutou postavu z minulého úkolu, a např. pomocí nástroje "výběr" -> 
"doplněk" ji v libovolném grafickém programu 
vlož do jakéhokoliv pozadí, které si najdeš na internetu. Vytvoříš tak fotomontáž - 
např. že stojíš u moře, nebo třeba na skládce - 
představivosti se meze nekladou. =) 
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- upravenou fotografii 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. 61-62 – Revoluční rok 1848 v čes. zemích 
                                            na str. 64-67– Evropa ve 2. polovině 19. století                                             
2. Proveď zápis učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci  
4. Vyfoť ji a pošli na email 01skola@seznam.cz 
Práci označ: Dějepis 9. týden a své jméno. 

OV Bahník 1. Otevři si soubor 8A_OV_Právní řád ČR (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: HYDROGENSOLI, HYDRÁTY SOLÍ, DUSIČNANY, UHLIČITANY 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/presentation/d/1gyurw9hKqZHhDjhHpe3VGTK0NJI
pYwI-oBgALg6anXM/edit?usp=sharing 
Nastuduj řádně tuto prezentaci. Snímky 6, 12, 22, 23 obsahují zápis. Přepiš je i 
s názvem tématu do sešitu chemie. 

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

PŘ Hanusík TÉMA: SEXUALITA A ODPOVĚDNOST V PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfswMCK2Dhe9R17e8NVQ1J-
4Rxtp_QKJ5Z9KgTWMzPsukTIoQ/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.55-57 – Ústecký kraj  
                                            na str.59-61 – Liberecký kraj  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci: Přiřaď hospodářství ke krajům 
4. Vyfoť ji a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
Práci označ: Zeměpis 9. týden a své jméno. 

HV Ordošová Podívej se na video a napiš mi jaké druhy not jsi zaznamenal- a ve videu.Pokud máš 
nějaký dotaz k videu,neváhej se zeptat. Odpovědi posilej na 
ordosova@zspskrupka.cz 
 
 
https://youtu.be/Xxef3U_LDuc 

VV Housová  1. Navrhni a barevně ztvárni na papír o velikosti A4 design výrobku, dle zadání: 
VV_8.A_design. Můžeš navrhnout např. auto, telefon, obuv, oblečení apod.  

2. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 
housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová Práce není zadána. 

TV Kodet 
Bahník 

1) Otevři si soubor 8A_TV_Zdravá výživa (výukový materiál) 
2) Podle výukového materiálu vypracuj 8A_TV_Zdravá výživa (pracovní list) 
3) Svou práci vyfoť, vytiskni, nebo odešli ve wordu na: 
Chlapci: kodet@zspskrupka.cz  
Dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Školský systém  
1. Přečti si text a přepiš si ho do sešitu na Volbu povolání.  

2. Vyfoť zápis v sešitu a zašli mi jej na kaftan@zspskrupka.cz  
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3. Udělej test na odkazu: https://forms.gle/165M8GPoebqv9Hex5  
Pokud si odeslal obrázek zápisu a odeslal test, máš hotovo . 

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