
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Otevři si 2S_ČJ_Tvarosloví-Slova ohebná-Zájmena. 
2. Zapiš si do sešitu ČJ zápis. 
3. Do sešitu nebo přímo do pracovního listu vypracuj všechny 3 úkoly. 
4. Vyfoť a pošli zápis + vyfoť/vyplň cvičení a zašli na 
krejcova@zspskrupka.cz . 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_nakupování, oblečení_docx. 
2. Zapiš si do školního sešitu novou slovní zásobu clothes (oblečení) a slovíčka ze 
z pracovního listu cv. 2 (pracuj se slovníkem). 
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). 

M Bahník 1. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1vNDoRewCck6vG3crUeTzx2uwraZy2PD
wVuJgiJq9RFY/edit?usp=sharing 
2. Doporučuji si prezentaci přepsat do sešitu. 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu 
https://forms.gle/oYk53UVCCEWSsPAt5 

IT Jedlička 
Bahník  

1. Zopakuj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1uMjgueRP3Mx-
uurwHuTYFIBURActLCq18MVeeok-zSw/edit?usp=sharing 
2. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1EKWsUpC1JPhX6E9TyUIbq3017EKl6Cjr
duQYYgTqn3o/edit?usp=sharing 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu 
https://forms.gle/UPyNFrrWez3QhQ2g9 

OV Bahník 1. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1tMyL6OjTCrKqqm-
dzk5z1gzoyV0MnOiLOcutB6J7_xU/edit?usp=sharing 
2. Doporučuji si prezentaci přepsat do sešitu. 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu 
https://forms.gle/gSL4oSjHg4BNqDQz6 

EKO Kaftan Téma: Pracovní doba a doby odpočinku 
1. Prostuduj si následující text. Pro lepší zapamatování důležitých 

pojmů ti doporučuji si jej přepsat do sešitu na ekonomiku. 
2. Dnes si vyzkoušej opakovací test – najdeš jej na odkazu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3HibnD1DUcTVjcrID
9pPDOblbX511qe0uD-P4AcRbaUYZdw/viewform?vc=0&c=0&w=1  

Po vyplnění nezapomeň dotazník, psát na e-mail mi nemusíš. Do svého e-
mailu dostaneš zpětnou vazbu (až dostanu test od posledního z vás). 

TV (dívky) Bahník 1. Pusť si video na tomto odkazu 
https://drive.google.com/file/d/1yzNt_LsXoVn8rBUU-
HnXkplm1yJRdcqf/view?usp=sharing 
2. Prohlédni si ho a zacvič si podle něj také. 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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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3.Můžeš se vyfotit a na email bahnik@zspskrupka.cz poslat, jak ti to šlo. 
Pozn.: Písnička se jmenuje TABATA. 

TV (chlapci) Kodet 1) Otevři soubor 2S3S_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2) Podle výukového textu vypracuj 2S3S_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

TPP (SUS) Kubištová 1.  Přečtěte si novou látku SUS_2.S_TPP_ Drůbež 
2. Vypracujte úkol na poslední straně prezentace 
3. Odešli  na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV (SUS) Kubištová 1.  Přečtěte si zadání a vypracujte SUS_2.S_PAV_ Bio 
2. Odešli  na kubistova@zspskrupka.cz 

PRP (SUS) Kubištová 1.  Přečtěte si novou látku SUS_2.S_PrP_ Odbytová střediska - hygiena 
2. Vypracujte zadanou práci v SUS_2.S_PrP_ Odbytová střediska - hygiena 
3. Odešli  na kubistova@zspskrupka.cz 

STO(SUS) Kubištová 1. Popiš úklidové práce v restauraci (denní, týdenní…) 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ŠOP (PSL) Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ŠOP_Druhy zapínadel(1. část)docx Téma: Druhy 
zapínadel (1. část). 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PŘP (PSL) Kubištová 1.  Prostuduj PSL_2.S_PřP_Drůbež 
2. Vypracuj úkol na poslední straně prezentace 
3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ÚKP (PSL) Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ÚkP_Mytí, čištění a dezinfekce hygienických zařízení 
Téma: Mytí, čištění a dezinfekce hygienických zařízení. 
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 Téma: 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_Pohyb dětí Téma: Pohyb dětí. 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR (KEV) Housová 1 Proveď na samostatný nelinkovaný papír o velikosti A4 náčrt hrnku, dle zadání: 
KEV_R2_Okr_zadani. 
2. Proveď technický výkres, nezapomeň opatřit kótami, opět na papír A4.   
3. Proveď vlastní návrh dekoru (květinový) 
4. Hotovou práci vyfoť a odešli na emailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
5. Práci nevyhazuješ, založíš do sešitu odborného kreslení. 

TKV (KEV) Housová 1. Přečti a prostuduj prezentaci KEV_R2_TKV_paliva pro keramicky 
prumysl_prezentace, opiš do sešitu. Sešit předložíš ke kontrole po návratu do 
školy. 
2. Vypracuj pracovní list k prezentaci KEV_R2_TKV_paliva pro keramicky 
prumysl_pracovni list a odešli na e – mail: housova@zspskrupka.cz 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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