
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Dodělej si všechny úkoly, které ti z předcházejících týdnů chybí. 
2. Dodělané úkoly odevzdej ve škole nebo 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_revision _docx. 
2. Vypracuj pracovní list. Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do školy  

M Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_M_Kruh – obvod, obsah (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/qpjGgQho7escMR6LA  

IT Jedlička 
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,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/HvKRWZd36kecZ1yG8  

EKO Kaftan Téma: Pracovní právo souhrnné opakování 
1. Pro poslední týden nestanovuji žádnou novou látku – máme totiž vše, co jsme měli 
v letošním školním roce probrat, probráno. 
2. Čeká tě závěrečný test. Zde otevři: https://forms.gle/JTVH6PGLGGmELACz8  
(všem jsem ho odeslal již do e-mailu). 
3. Překontroluj si, že máš odevzdané i ostatní úkoly za týden 1 – 10. Pokud ne a 
nemáš možnost je dodělat, příležitost bude při konzultacích, které budou v období od 
8. do 19. 6. 2020. Zaber, ať si můžeš užít prázdniny. V opačném případě se budeš 
muset připravovat ke zkoušce v náhradním termínu . 

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:  
dívky bahnik@zspskrupka.cz 
chlapci kodet@zspskrupka.cz  

TPP 
(SUS) 

Kubištová Seznam se s SUS_2.S_TPP_Kvásek a urči 3 využití v kuchyni 
Odpověď odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV 
(SUS) 

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

PRP 
(SUS) 

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

STO 
(SUS) 

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

ŠOP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ŠOP_Drobné závady při šití, opakování 
2. Vypracuj otázky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
11 

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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PřP 
(PSL) 

Kubištová 1. Postupuj podle  PSL_2.S._PřP_Tvarohová pomazánka 
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 

ÚKP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ÚkP_Způsoby mytí oken, opakování 
2. Vypracuj otázky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PAŽ 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_PaŽ_Manipulace s čistým prádlem(1. část). 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ 
(PSL) 

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

OKR 
(KEV) 

Housová Otevři dokument KEV_R2_Okr_navrh_a_vyroba_sablony_cukrenka_zadani. 
Navrhni tvar cukřenky, proveď technický výkres (nezapomeň kóty). Poté vyrob 
šablonu.  
Hotovou práci odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TKV 
(KEV) 

Housová 1. Otevři dokument 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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