
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
9 

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 není zadána 

LV Krejčová Práce není zadána 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 1SB_AJ_ SUS_PSL_ don't a doesn't_docx. 
2. Zapiš si do sešitu zápor sloves don’t a doesn’t. 
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 SHOPPING 
Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/13GvxAJPW5CyZVELh-J-
MBqGFvGNOOkwRSFbGxXCiBc8/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_Lineární rovnice 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

IT/PSL Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Ochrana autorských 
práv (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_Ochrana autorských 
práv (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_Lidská sexualita, prevence 
rizikového chování. 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/ 
Kodet 

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

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

ŠOP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Zásady bezpečnosti při práci na šicím stroji. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ÚkP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Čištění topných těles. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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PřP Kubištová Vypracuj  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe01egYQdyiB018ghUGbHO7l_oZHI
Wv5okkKcxDqsCxMzXeyA/viewform?usp=sf_link 

ZBO Tvrdíková 1. Do sešitu si zapiš novou látku – vejce. 
2. Zjisti, z jakých chovů se vejce do prodeje dodávají a odpověď  
odešli na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 

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

PsyP Došková Přečti si brožuru o Druzích spotřebitelů v obchodě. Vypracuj pracovní list.   

PRO Došková Obchodník a obchodní jednání v propagaci – přečti si brožuru o možnostech 
získání zákazníka.  Vypracuj přiložený pracovní list 

TPP Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuGthGwGOLHez4cjegBcyS5ktjYOa
quMNJLkguSh5hTtVFTg/viewform?usp=sf_link 

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

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