
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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 1. Otevři si 1SB_ČJL_Pravopis – Souhrnné procvičování. 
2. Pokud máš možnost tisku, klidně si materiál vytiskni a piš do něj, nebo 
přepiš do sešitu a všechna 3 cvičení zašli na e-mail 
krejcova@zspskrupka.cz. Cvičení budou  předmětem hodnocení!!! 

LV Krejčová 1. Otevři si tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2scy76l0jYfLql1qDXtP3-
p6hrKR8aAHQTLZlqsQ7LpY36Q/viewform?usp=sf_link 
2. Vyplň jméno, příjmení, svůj e-mail a vyplň test. 
3. Nezapomeň test odeslat. 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 1SB_AJ_ SUS_PSL_ adjectives_docx. 
2. Zapiš si do sešitu novou slovní zásobu a zopakuj si nepravidelná přídavná 
jména. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

AJ Chárová QUIZ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/1IOI7qDylp81kJVNxoojNyvyop3Og21t
vG3sOrcZcUS8/edit  
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci 
nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 

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

IT/PSL Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Zabezpečení dat, záloha, 
zaheslování (Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe 
lepší k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

IT/PRP,SUS Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Zabezpečení dat, záloha, 
zaheslování (Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe 
lepší k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Péče o veřejné zdraví ČR, 
partnerské vztahy. Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší 
k otevření. Doporučuji zapsat si zápis do sešitu. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

TV Bahník 1) Otevři si soubor 1P2P_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 
formát A4, vyfoť a zašli. 
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Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 

TV Kodet 1) Otevři si soubor 1P2P_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 
formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 

PEČ Formánková 1. Prostuduj si text. Téma: Močová soustava (2. část) 
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: Příprava stroje k šití. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ÚkP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Zásady péče o nábytek. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PřP Kubištová 1. Vypracuj recept hnědé polévky s vložkou 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

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

OPR Došková Opakování placení zboží v obchodě a služby v obchodě. .Přečti si brožuru a 
vypracuj pracovní listy 

PsyP Došková Přečti si brožuru o Ovlivňování spotřebního chování v psychologii prodeje. 
Vypracuj pracovní list.   

PRO Došková Opakování – přečti si brožuru o druzích Propagace, Propagačních prostředcích.  
Vypracuj přiložený pracovní list 

TPP Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWVGNigW8Gnx1WJkyt02u3uTbac_
NZNOwuV17b240eXubvLw/viewform?usp=sf_link 

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

PrP Kubištová Vypracuj test:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMo8GgqGYec-
nqKdBrfilxF4uDs4py_belPXzpyxHr8tbgEA/viewform?usp=sf_link 
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