
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Dodělej si všechny úkoly, které ti z předcházejících týdnů chybí. 
2. Dodělané úkoly odešli na email krejcova@zspskrupka.cz 
3. Kdo má vše hotové, opakuje si učivo z předchozích týdnů.  

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_in the town, předložky 
2. Zapiš si do školního sešitu slovní zásobu, jak se zeptat na cestu a předložky. 
3. Vypracuj pracovní list. Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do školy. 

M Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_M_Délka kružnice (Výukový materiál). 
Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Postupuj podle pokynů a vyhotov pracovní list, který je součástí souboru 
3. Zašli na email: bahnik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička 
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 - je součástí souboru a zašli na email: bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_OV_Masová média (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/LntAGmPPnfy2Qm7y7  

EKO Kaftan Téma: Škoda způsobená zaměstnancem 
1. V dnešním díle domácího vzdělávání si přečti text o škodě způsobené 
zaměstnancem a náhradách za tyto způsobené škody. Pro lepší zapamatování si jej 
přepiš do sešitu na EKO. Zápisky vyfoť a pošli mi je na e-mail:kaftan@zspskrupka.cz  
2. Rozklikni si test a vypracuj jej: https://forms.gle/zY7qgVVxD7uYfjLi8  
3. Pokud si odeslal obrázek zápisu a odeslal test, máš hotovo . 

TV Bahník/ 
Kodet 

1) Otevři si soubor  2S_TV_Organizace_turnaje 
2) Jsi ředitelem turnaje a organizuješ svůj sportovní TURNAJ. (fotbal, box, ringo, atd.) 
3) Vyplň pracovní list dle pokynů. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

TPP 
(SUS) 

Kubištová Prostuduj SUS_2.S_TPP_Bramborové knedlíky 
Vytvoř podobný postup přípravy pokrmu a odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV 
(SUS) 

Kubištová 1. Vypracuj SUS_2.S_PAV_Bílkoviny 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PRP 
(SUS) 

Kubištová 1. Vypracuj SUS_2.S_PrP_Střediska 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

STO 
(SUS) 

Kubištová 1. Vypracuj SUS_2.S_STO_Odborné výrazy 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ŠOP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ŠOP_Drobné závady při šití. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PřP 
(PSL) 

Kubištová Vypracuj: https://forms.gle/NpVrm1hwjYH9tH4w9  

ÚKP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ÚkP_Způsoby mytí oken. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
10 

Třída: II. S Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

bahnik@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: Třída 2.S - ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 
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PAŽ 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_PaŽ_Jednoduchá údržba pracích a žehlicích strojů. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ 
(PSL) 

Formánková 1. Prostuduj si text. PSL_R2_PeČ_Rozvoj řeči dítěte (1. část). 
2. Udělej si výpisky.      
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR 
(KEV) 

Housová 1. Otevři výukový materiál KEV_R2_OKr_navrh tvar a dekoraci obkladu 
2. Navrhni tvar a dekoraci koupelnových obkladů na čistý papír velikost  A4.  
3. Navrhni vlastní dekor a barevně ztvárni. Kombinuj max. 3 barvy, které se hodí. 
4. Hotovou práci odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TKV 
(KEV) 

Housová 1. Otevři výukový materiál KEV_R2_TKV_opakovani_uciva 
2. Vypracuj deset opakovacích otázek, můžeš pracovat se školním sešitem.  
3. Hotovou práci odešli na e - mail housova@zspskrupka.cz 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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