
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Otevři si 2S_ČJ_Tvarosloví – Slova ohebná – Slovesa. 
2. Přečti si pozorně zadání a vypracuj úkoly. 
3. Pošli vyfocený důkaz nebo vyplněný pracovní list na krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_friends. 
2. Proveď zápis do školního sešitu a vypracuj zadané úkoly. Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej 
do školy. 

M Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_M_Mnohoúhelník - obvod 
2. Prostuduj si ji, pro lepší zapamatování doporučuji zapsat si ji do sešitu matiky. 
3 Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_M_Mnohoúhelník - obvod (úkoly) 
4. Vypracuj do sešitu, na nelinkovaný papír nebo si vytiskni a pořiď foto. 
5. Foto vypracování odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička 
Bahník  

1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Zabezpečení dat, záloha, 
zaheslování (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_Aktuální česká extrémistická scéna a 
její symbolika (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: Dovolená 
1. V dnešním díle domácího vzdělávání si přečti text o dovolené. 
2. Na konci textu máš příklady, které se následně objeví v testu. Nejprve je vyřeš do 
sešitu, abys mohl správné údaje doplnit do testu, který najdeš zde: 
https://forms.gle/15t7U12vEFFV5ooH8  
3. Tím máš pro tento týden splněno. Vyplněný test jsi nezapomněl odeslat a já 
výsledek tvé práce vidím. 

TV Bahník/ 
Kodet 

1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_TV_Oblíbený sportovec 
(Pracovní list). 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 Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuGthGwGOLHez4cjegBcyS5ktjYOaqu
MNJLkguSh5hTtVFTg/viewform?usp=sf_link 

PAV 
(SUS) 

Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe01egYQdyiB018ghUGbHO7l_oZHIWv5
okkKcxDqsCxMzXeyA/viewform?usp=sf_link 

PRP 
(SUS) 

Kubištová Vypracuj test:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMo8GgqGYec-
nqKdBrfilxF4uDs4py_belPXzpyxHr8tbgEA/viewform?usp=sf_link 

STO 
(SUS) 

Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbNzekAEE2OTZInsByWs5qnX70fA5rU
akIgB-CBy1eB9Vhqw/viewform?usp=sf_link 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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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ŠOP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ŠOP_Příprava stroje k šití 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PŘP 
(PSL) 

Kubištová Prostuduj PSL_1SB_PřP_Polévky 

ÚKP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ÚkP_Mytí a čištění dveří 
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_Ruční žehlení 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ 
(PSL) 

Formánková 1. Prostuduj si text. Téma: Močová soustava (2. část) 
2. Udělej si výpisky (obrázky vystřihni a nalep do sešitu) 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR 
(KEV) 

Housová 1. Načrtni a proveď technický nákres vázy dle zadání: 
KEV_R2_OKr_barevne_provedeni_vaza_zadani 
2. Navrhni barevný dekor, za pomoci geometrických tvarů (např. trojúhelníky, čtverce 
atd.) 
3. Hotovou práci odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TKV 
(KEV) 

Housová 1. Prostuduj a proveď zápis do sešitu, dle zadání: KEV_R2_TKV_glazury_zadani 
2. Vypracuj pracovní list KEV_R2_TKV_glazury_pracovní list a odešli na e-mail 
housova@zspskrupka.cz 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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