
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Otevři si 2S_ČJL_Tvarosloví-slova ohebná-číslovky. 
2. Prostuduj si a připomeň si ze základní školy, jaké jsou druhy číslovek na tomto 
odkazu – klikni: https://www.mojecestina.cz/article/2010120804-druhy-cislovek. 
3. Prostuduj si a připomeň si, jaké jsou druhy číslovek, zapiš si do sešitu nebo na 
papír. 
4. Vypracuj 3 cvičení a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz  

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_cestování, dopravní prostředky 
2. Zapiš si do školního sešitu novou slovní zásobu 
3. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej 
do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

M Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_M_Mnohoúhelníky 
2. Podle pokynů v prezentaci si zapiš do sešitu 
3. Vypracuj pracovní list SUS,PSL,KEV_R2_M_Mnohoúhelníky (pracovní list), 
otevřít ho můžeš jako wordovský soubor nebo ve formátu pdf. 
4. Foto vypracování odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
5. Pokud máš jakýkoliv problém (něco nefunguje) kontaktuj mě (FB – Martin Bahník) 

IT Jedlička 
Bahník  

1. Otevři si SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_OS, sou, slož (výukový materiál) 
2. Materiál prostuduj, pracuj s ním v následujícím úkolu 
3. Vypracuj online test na adrese https://forms.gle/nB7WqzWaeXGWj3Dd6 
4. Pokud máš jakýkoliv problém (něco nefunguje) kontaktuj mě (FB – Martin Bahník) 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_OV_Politické systémy.ppt 
2. Zapiš si do sešitu. 
3. Vypracuj pracovní list SUS,PSL,KEV_R2_OV_Politické systémy (pracovní list), 
vypracovaný odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
4. Pokud máš jakýkoliv problém (něco nefunguje) kontaktuj mě (FB – Martin Bahník) 

EKO Kaftan Téma: Odměňování za práci 
1. Prostuduj si následující text. Pro lepší zapamatování důležitých 

pojmů ti doporučuji si jej přepsat do sešitu na ekonomiku. 
2. Opět si vyplň kontrolní test – zde je odkaz: 

https://forms.gle/UnL8pM5tyUs3uuPj7  
3. Dotazník po vyplnění nezapomeň odeslat. Až dostanu dotazníky od 

všech ze třídy, přijde ti do tvého e-mailu, který si napsal do úvodu 
testu, vyhodnocení i se zpětnou vazbou. 

TV Bahník/ 
Kodet 

1. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2. Dle pokynů vypracuj na papír. Uveď jméno, číslo týdne a pořiď foto. 
3. Zašli na email: chlapci: kodet@zspskrupka.cz dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

TPP 
(SUS) 

Kubištová 1.  Přečtěte si novou látku SUS_2.S_TPP_ Mleté maso 
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_ Důležité pojmy 
2. Odešli  na kubistova@zspskrupka.cz 

PRP 
(SUS) 

Kubištová 1.  Přečtěte si novou látku SUS_2.S_PrP_ Doplňkový prodej 
2. Vypracujte nabídku pro doplňkový prodej ve vlaku 
3. Odešli  na kubistova@zspskrupka.cz 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
6 

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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STO(SUS) Kubištová 1. Prostři stůl na nějaké téma a vyfoť ho 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ŠOP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ŠOP_Druhy zapínadel (2. 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_Těstovinový salát 
2.  Vypracuj PSL_2.S_PřP_Zadání úkolu 
3.  Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ÚKP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ÚkP_Nábytek, druhy nábytku 
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 rovného prádla 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ 
(PSL) 

Formánková 1. Téma: Pohyb dětí. Otevři si PSL_R2_Peč_Pohyb dětí (PRACOVNÍ LIST) 
2. Vypracuj otázky. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR 
(KEV) 

Housová 1. Načrtni a proveď technický nákres vázy, dle zadání KEV_R2_Okr_zadani, 
navrhni dekor a barevně ztvárni.  
2. Hotovou práci odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
 

TKV 
(KEV) 

Housová 1. Vyplň pracovní list KEV_R2_TKV_opakovani_paleni_vyrobku_pracovni list   
2. Odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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