
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 2S_ČJ_Přídavná jména-opakování. 
2. Zopakuj si látku minulé hodiny dle zápisu. 
3. Vypracuj cvičení na koncovky přídavných jmen. 
4. Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 2S_AJ_volný čas, sport_(pracovní list) _docx. a vypracuj. 
2. Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_M_Konstrukce trojúhelníku 2 
2. Přečti si ji a prostuduj 
3. Do sešitu si zapiš téma a cíl. Vypracuj do sešitu úkoly z posledního slidu (č. 8). 
4. Vyfoť vypracování v sešitu a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička 
Bahník 
(pouze PSL 
a KEV) 

1. Pusť si prezentaci PSL_R1,R2_IT_Monitory (podklad). Prostuduj informace. 
2. Otevři si pracovní list PSL_R1,R2_IT_Monitory (pracovní list). Vyplň a 
správně vyplněný odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička 
Bahník 
(SUS) 

Velikonoční prázdniny 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_OV_Politické strany.ppt 
2. Zapiš si téma, cíl a zapiš si do sešitu žlutě zvýrazněné části z prezentace. Foto 
zápisu v sešitu odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
3. Otevři si pracovní list SUS,PSL,KEV_R2_OV_Politické strany (pracovní list). 
Vypracuj ho a vyplněný odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

EKO Kaftan Téma: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
1. Přečti si a pro lepší zapamatování přepiš do sešitu na ekonomiku text včetně 
tabulky na konci textu. 
2. Vyřeš opakovací test – k odpovědím můžeš používat i sešit – uznaný test bude 
ten, kde najdu tvé jméno a příjmení (1. otázka). Odkaz na test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVAD1BFzEVnd3APE1n1SodcyKzG
UjNWjOcqTV_QakeTSu1ZA/viewform    
3. Napiš mi e-mail, že jsi mi test vyplnil (odpovědi pak již dohledám). Můj e-mail: 

kaftan@zspskrupka.cz 

TV Kodet/Bahník 1. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena. Pročti si, seznam se s informacemi. 
2. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena (práce s textem). Vyplň podle zadání a 
vyplněné odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
 
Doporučení: Otevři si soubory oba najednou a při pročítání textu lze rovnou 
vyplňovat práci s textem – otázky jsou seřazené popořadě podle textu. 

TPP (SUS) Kubištová Velikonoční prázdniny 

PAV (SUS) Kubištová Velikonoční prázdniny 

PRP (SUS) Kubištová Velikonoční prázdniny 

STO(SUS) Kubištová Velikonoční prázdniny 

ŠOP (PSL) Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ŠOP_Druhy stuh a tkanic 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
3 

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.  Vypracuj PSL_1.SB,2.S_PřP_Opakování 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ÚKP (PSL) Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ÚkP_Mytí a údržba podlah 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PAŽ (PSL) Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_PaŽ_Žehlení prádla 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ (PSL) Formánková 1. Přečti si tex PSL_R2_PeČ_Výživa dětí-kojení 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR (KEV) Housová 1.Proveď dle KEV_R2_Okr_zadání na samostatný nelinkovaný papír o velikosti A4 
náčrt truhlíku na květiny.  
2.Proveď technický výkres, nezapomeň opatřit kótami, opět na papír A4.   
3.Podle rozměrů vytvoř šablonu ze čtvrtky.   
4.Hotové práce vyfoť a odešli na emailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
5.Práce nevyhazuješ, založíš do sešitu odborného kreslení. 

TKV (KEV) Housová 1.Přečti si prezentaci KEV_R2_vypal_zažihani, opiš do sešitu. 
2.Vypracuj pracovní list KEV_R2_vypal_zažihani_pracovni list a odešli na 
emailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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