
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
10 

Třída: I. SB Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

kubistova@zspskrupka.cz  

Skupina: Společná skupina na Messengeru 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová Práce nezadána 

LV Krejčová Práce nezadána 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_MA_KEV_mnohočlen a jeho výrazy_docx. 
2. Proveď zápis nového učiva do školního sešitu. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

AJ Chárová OPAKOVÁNÍ:  
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1W3Kf1Mwo0S8kbMHmLRMXEjvHqEmiT6WcKy
rGrQnbCQw/edit#  
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň 
kliknout na tlačítko „odeslat“. 

M Kubištová 1. Vypracuj SUS, PSL, PRP_1.SB_M_Opakování výrazů 
 2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

IT/PSL Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2_IT_Nápovědy, manuály, návody 
(Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší 
k otevření. 
Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru a zašli na email: 
bahnik@zspskrupka.cz 

IT/PRP,SUS Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2_IT_Nápovědy, manuály, návody 
(Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší 
k otevření. 
Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru a zašli na email: 
bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Prevence úrazu, nemocí, MU 
 Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vyber si jednu z následujících možností: 
Vypracuj pracovní list - je součástí souboru a zašli na email: 
bahnik@zspskrupka.cz Nebo pro vyplnění využij tento odkaz: 
https://forms.gle/rZgAbzDz7oi2wgbH8 

TV Bahník/ 
Kodet 

1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TURNAJ 
(Např. box, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, běh, vybíjenou atd.). Vyber si pouze 
jeden sport. 
3) Vyplň pracovní list dle pokynu. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

PEČ Formánková 1. Prostuduj si text. Téma: Soustava kožní. 
2. Vypracuj pracovní list. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ŠOP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Drobné závady při šití. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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ÚkP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Čištění topných těles, opakování. 
2. Vypracuj otázky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PřP Kubištová Vypracuj  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0dJGF7cnKMqOez2ViLwFIr7kub6b
KvkH4m_zVko7IoDs_yQ/viewform?usp=sf_link 

ZBO Tvrdíková 1. Do sešitu si zapiš novou látku – trvanlivé pečivo. 
2. Zpracuj pracovní list, vyplň odpovědi a pak ulož. 
3. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 

OPR Došková Opakování Skladování potravin, druhy skladů, použitelnost, doba spotřeby. Přečti 
si brožuru a vypracuj pracovní list 

PRO Došková Opakování úkolů prodejny, všechny místnosti související s prodejnou. Přečti si 
brožuru a vypracuj pracovní list 

PsyP Došková Opakování sociálních skupin, přečti si brožuru 

TPP Kubištová Vypracuj SUS_1.SB_TPP_Otázky k pokrmu 
Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV Kubištová 1. Vypracuj SUS_1.SB_PAV_Základní pojmy 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PrP Kubištová 1. Vypracuj SUS_1.SB_PrP_Střediska 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 
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