
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
(7 – 8. 
ročník) 

Krejčová úkol nebyl zadán 

AJ 
(8. ročncík) 

Zacharda 1. Otevři soubor 8B_AJ_souhrnné opakování_docx.  
2. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

NJII 
  7. - 8. 
ročník 

Včelišová 1. Otevři si školní sešit a napiš si téma: Mein Stundenplan = Můj 
rozvrh hodin 
2. Napiš číslovku slovem německy 
3. Jaké předměty má Monika v který den, napiš česky. 
4. Spoj předměty:  
5. Přepiš si slovíčka i s překladem ze cvičení 4 do sešitu 
6. Odešli mi fotky vypracovaných úkolů (pokud můžeš) v sešitě na 
adresu    
     vcelisova@zspskrupka.cz či messenger. 
7. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka v sešitě. 

M 
8. ročník 

Zacharda 1. Otevři si soubor 8B_MA_povrch a objem válce_docx. 
2. Prohlédni si obrázky válce v praxi a proveď zápis do školního sešitu. 
Poté školní sešit vyfoť. 
3. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz. 

PPo 
8 ročník 

Jedlička "Úprava fotografie - závěrečné shrnutí" 
- vytvoř libovolnou fotomontáž, využij všechny nástroje, které jsi se v 
grafickém programu naučil 
- upravenou fotografii odešli do emailové schránky: 
ezechiel@seznam.cz Do předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 

Dě 
8. ročník 

Jungvirtová Přečti si nové téma – Porevoluční Evropa. Podle toho vypracuj pracovní list a 
pošli na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV 
8. ročník 

Maňkošová Opakováni PL – odpověď na otázky pošli na mankosova@zspskrupka.cz 

Ch 
8. ročník 

Brůhová 1. Otevři si soubor s názvem 8B_CH_FOSFOREČNANY, KŘEMIČITANY 
2. Soubor si pročti. 
3. Odpověz na otázky na konci souboru - buď opiš na papír a ten vyfoť a zašli 
na bruhova@zspskrupka.cz nebo úkoly vyplň přímo do souboru, který pak 
ulož a zašli na email. 

Fy 
8. ročník 

Kodet 1) Otevři si výukový materiál 8B_Fy_Měření času (výukový text) 
2) Dle výukového matriálu vypracuj 8B_Fy_Měření času (pracovní list) 
3) Práci vyfoť nebo zašli na kodet@zspskrupka,cz     

Př 
8. ročník 

Hanusík TÉMA: SLOŽKY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXkXr0XrxgylawJdeZRIr
uwPdXvnW3kOxQs2fDCu0gq6R_wQ/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 Jungvirtová Přečti si nové téma – Moravskoslezský kraj. Podle toho vypracuj pracovní list 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 11 

Třída: 
8. B 

(8. r.) 
Kam si napsat o úkoly k domácímu 

vzdělávání? 
kodet@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: 8. B ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 
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8. ročník a pošli na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

HV 
(7 – 8 ročník) 

Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem 7.B, 8.B_Hv_Doplňovačka 
2. Vypracuj pracovní list a pošli mi ho na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV 
(7 – 8 ročník) 

Růžičková úkol nebyl zadán 

VZ 
7. – 8. ročník 

Krejčová 
úkol nebyl zadán 

TV 
(7 – 8 ročník) 

Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor TV_Poznej svého sportovce 
2) Přiřaď čísla sportovců k jejich sportu a jménu 
3) Vypracovaný úkol pošli na:  
chlapci kodet@zspskrupka.cz  
dívky bahnik@zspskrupka.cz 

PV 
(8. ročník) 

Soudková 1) Prohlídni si odkaz pracovní list Práce na pozemku – zhotovení 
výrobku. 
2) Vypracuj pracovní list Práce na pozemku – zhotovení výrobku. 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést 
bezkontaktně každou středu. 

Do 
(7 – 8 ročník) 

Maňkošová Příprava pokrmu – salámová pomazánka, vyfoť a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 

VP Kaftan Téma: Závěrečné opakování 
1. Dnes nemáme již žádnou látku – všechno jsme probrali. Nicméně 

hodně úkolů nebylo dosud splněno. 

2. Pro tento týden máme test – odkaz zde: 
https://forms.gle/ihdq5cgq4JRWKzUo8  

3. Pokud se ti nepodařilo splnit všechny úkoly za týden 1 – 10, máš 
možnost využít konzultací od 8. do 19. 6. 2020, kdy budou ve škole 
konzultace a budeš si moc práci dodělat a získat potřebné 
hodnocení. 

Zaber, ať si můžeš užít prázdniny. V opačném případě se budeš muset 
připravovat ke zkoušce v náhradním termínu . 
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