
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Dodělej si všechny úkoly, které ti z předcházejících týdnů chybí. 
2. Všechny dodělané úkoly odešli na email krejcova@zspskrupka.cz 
3. Kdo má vše hotové, opakuje si učivo z předchozích týdnů. Kdo nedodělá a nedodá 
chybějící úkoly bude mít starosti a problémy dále. 
4. V případě potřeby mě kontaktuj na email. 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_anglicky mluvící země_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. Poté školní sešit vyfoť. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_M_Konstrukce mnohoúhelníku. 
2. Zopakuj si a prostuduj. 
3. Zapiš si do sešitu matematiky téma, cíl a pokus se narýsovat, podle pokynů 
v prezentaci, šestiúhelník (slide č. 4 a č. 5). 
4. Foto vypracování odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
5. K opakování můžeš využít i tento odkaz  

IT Jedlička 
Bahník  

1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Komprese dat, archivace, 
programy (Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší 
k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_OV_P. radikalismus a extremismus 
(Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

EKO Kaftan Téma: Výpočet čisté mzdy pomocí mzdové kalkulačky 
1 V dnešním díle domácího vzdělávání si prakticky procvičíš znalosti 
z předchozího týdne domácího vzdělávání (týden 6) 
2. Oba dva příklady si zadej do mzdové kalkulačky, kterou najdeš na: 
http://www.mesec.cz/kalkulacky/vypocet-ciste-mzdy/ 
Tento list buď doplň v počítači – soubor mi pak odešli na: 
kaftan@zspskrupka.cz. Druhou možností je provést v počítači, tabulku a 
zadání si opsat do sešitu. Výsledek své práce pak vyfoť a jako fotku pošli na: 
kaftan@zspskrupka.cz. 

TV Bahník/ 
Kodet 

1. Otevři si soubor SUS, PSL, PRP, KEV_R2_TV_Vlastní hodina tělocviku. Využij 
soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vypracuj podle zadání v souboru. 
3. Vypracované, dívky odešlou na email bahnik@zspskrupka.cz a chlapci na 
kodet@zspskrupka.cz 

TPP 
(SUS) 

Kubištová 1.  Přečtěte si novou látku SUS_2.S_TPP_ Pokrmy na objednávku 
2. Vypracujte úkol na poslední straně prezentace 
3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV 
(SUS) 

Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCn8T8Im5KhUmD07onzyN441aqSn-
0bUnI5H4wX7r7iDo34A/viewform?usp=sf_link 
 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
7 

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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PRP 
(SUS) 

Kubištová 1.  Vypracuj SUS_2.S_PrP_ Ochrana životního prostředí 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

STO 
(SUS) 

Kubištová 1. Popiš pracovní oblečení číšníka a jeho pomůcky. 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ŠOP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ŠOP_Šicí stroj  
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PŘP 
(PSL) 

Kubištová 1. Prostuduj PSL_2.S_PřP_Omáčky a odpověz na otázku 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ÚKP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ÚkP_Zásady péče o nábytek 
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 tvarovaného prádla 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_PeČ_Prevence dětských nemocí 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR 
(KEV) 

Housová 1. Načrtni a proveď technický nákres prolamované mísy, dle zadání 
KEV_R2_Okr_misa_zadani 
2. Vyrob šablonu ze čtvrtky, či z papíru  
3. Hotovou práci odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TKV 
(KEV) 

Housová 1. Prostuduj prezentaci KEV_R2_TKV_glazovani a proveď zápis do sešitu, sešit 
předložíš ke kontrole, po návratu do školy.  
2. Vypracuj pracovní list k prezentaci KEV_R2_TKV_glazovani_pracovni list a odešli 
na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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