
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová Práce není zadaná. 
 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_symbols of UK and USA_docx. 
2. Přečti si a přelož články symbols of UK a USA. 
3. Vypracuj zadané úkoly. Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi soubor emailem na zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do školy. 

M Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_M_Mnohoúhelník – obsah. 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 

IT Jedlička 
Bahník  

1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Ochrana autorských práv 
(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_Mládež a extrémismus (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: Benefity zaměstnance - zaměstnanecké výhody 
1. V dnešním díle domácího vzdělávání si přečti text o zaměstnaneckých 
benefitech. Pro lepší zapamatování si jej přepiš do sešitu na EKO. Zápisky 
vyfoť a pošli mi je na e-mail: kaftan@zspskrupka.cz 
2. Rozklikni si test a vypracuj jej: https://forms.gle/2pvjmpYfGJxzFsHw7  
Pokud si odeslal obrázek zápisu a odeslal test, máš hotovo . 

TV Bahník/ 
Kodet 

1. Otevři si soubor SUS, PSL, PRP, KEV_R2_TV_Zdravá výživa (Výukový 
materiál). 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/1FAIpQLSe0dJGF7cnKMqOez2ViLwFIr7kub6bKvk
H4m_zVko7IoDs_yQ/viewform?usp=sf_link 

PAV 
(SUS) 

Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbyDTdefW1cBYVcw8LR1vLInHWknkI2
B9bee2jnV_LPrm2w/viewform?usp=sf_link 

PRP 
(SUS) 

Kubištová 1. Vypracuj SUS_2.S_PrP_Pracoviště 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

STO 
(SUS) 

Kubištová 1. Vypracuj SUS_2.S_STO_Odborné výrazy 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ŠOP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ŠOP_Zásady bezpečnosti při práci na šicím stroji 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PŘP 
(PSL) 

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

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
9 

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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ÚKP 
(PSL) 

Formánková 1. Přečti si text. PSL_R2_ÚkP_Mytí oken-bezpečnostní předpisy 
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_Bezpečnost práce při žehlení 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PEČ 
(PSL) 

Formánková 1. Prostuduj si text. PSL_R2_PeČ_Psychomotorický rozvoj dítěte. 
2. Udělej si výpisky 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

OKR 
(KEV) 

Housová 1. Načrtni a proveď technický nákres šálku, navrhni květinový dekor – Kantu a 
barevně ztvárni, dle zadání: KEV_R2_Okr_zadani_šalek  
2. Hotovou práci odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TKV 
(KEV) 

Housová 1. Prostuduj a proveď zápis do sešitu dle 
KEV_R2_TKV_pomocne_materialy_nagl_dekorace 
2. Vypracuj pracovní list, 
KEV_R2_TKV_pomocne_materialy_nagl_dekorace_pracovni_list nekopíruj text 
ze zápisu, ale piš vlastními slovy. V případě kopírování, práci vracím k přepracování!! 
3. Pracovní list odešli na e-mail housova@zspskrupka.cz 

ODV Koželuhová 
Tvrdíková 

Na pracoviště se nedochází 
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