
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
11 

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 1SB_AJ_ SUS_PSL_ dotazy v informačním centru, na ulici 
_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

AJ Chárová NÁRODNOSTI, ZEMĚ SVĚTA 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1siDp3aGhejnPjl2sGGTN7IMwrr01w_QPqGoR9j
sCf5Q/edit 
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň 
kliknout na 

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

IT/PSL Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2_IT_Multimediální komunikace 
(Výukový materiál). 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/azaDYchUoHnsSXBY7 

IT/PRP,SUS Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2_IT_Multimediální komunikace 
(Výukový materiál). 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/azaDYchUoHnsSXBY7 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Úkoly ochrany obyvatelstva 
MU,První pomoc (Výukový materiál). 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/toGdNS55rfxycp2Q8 

TV Bahník/ 
Kodet 

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 
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PEČ Formánková 1. Prostuduj si text. Téma: Nervová soustava  
2. Udělej si výpisky (obrázky vystřihni a nalep do sešitu) 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ŠOP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Drobné závady při šití, opakování. 
2. Vypracuj otázky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ÚkP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Péče o květiny a zelené rostliny. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Vypracuj otázky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PřP Kubištová 1. Postupuj podle  PSL_1.SB._PřP_Tvarohová pomazánka 
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 

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

OPR Došková Opakování Pracovníci v obchodě, pracovní náplň prodavače, pokladní, vedoucího 
prodejny. Přečti si brožuru a vypracuj pracovní list 

PRO Došková Praktická činnost, vytvoř scénář přípravy výkladní skříně k Mezinárodnímu dni 
dětí podle návodu, viz zadání 

PsyP Došková Obchodník a obchodní jednání –nástroje obchodníka při obchodním jednání. 
Přečti si brožuru ,vypracuj pracovní list. 

TPP Kubištová Seznam se s SUS_1.SB_TPP_Kvásek a urči 3 využití v kuchyni 
Odpověď odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

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

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