
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 2S_ČJ_Přídavná jména. 
2. Do sešitu si zapiš zápis a vypracuj 4 úkoly. 
3. Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 2S_AJ_ u doktora_docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis slovní zásoby. 
3. Otevři si pracovní list 2S_AJ_ u doktora (pracovní list)_docx  a vypracuj.  
4. Poté soubor ulož. 
5. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_M_Konstrukce trojúhelníku. Do sešitu 
si zapiš téma, cíl a udělej zápis (slide č.2). Foto zápisu odešli na email 
bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list SUS,PSL,KEV_R2_M_Konstrukce trojúhelníku 
(pracovní list). Vypracuj do sešitu. Foto vypracování odešli na email 
bahnik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička 
Bahník 

1. Otevři si SUS,PSL_R1,R2_IT_Tiskárny (domácí příprava). Prostuduj a z 
informací vypracuj prezentaci. Prezentaci zašli na email bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list SUS,PSL_R1,R2_IT_Tiskárny (pracovní list). Vyplň a 
vypracovaný pošli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PSL,KEV_R2_OV_Politika. Prostuduj si ji. 
2. Otevři si soubor SUS,PSL,KEV_R2_OV_Politika (domácí příprava). Zapiš do 
sešitu (téma, cíl, zápis). Foto vypracování odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
3. Otevři si pracovní list SUS,PSL,KEV_R2_OV_Samospráva, politika (pracovní 
list). Vypracuj a doplněný odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OKR Housová 1. Načrtni a narýsuj na papír o velikosti A4 sanitární keramiku (libovolný výrobek), 

tak, aby splňoval technické a estetické požadavky.  

2. Svou práci vyfoť a odešli spolu s vypracovaným pracovním listem na email: 

housova@zspskrupka.cz 

EKO Kaftan Téma: Pracovní právo – vznik, změny, zánik pracovního poměru 
1. Přečti si a pro lepší zapamatování přepiš do sešitu na ekonomiku text o vzniku, 
změnách a zániku pracovního poměru 
2. Na konci textu je několik kontrolních otázek. Najdi v textu odpovědi. 
3. Své odpovědi zapiš na papír, nebo je rovnou piš do e-mailové zprávy, následně 
fotku, nebo e-mail s odpověďmi odešli na: kaftan@zspskrupka.cz 

TV Kodet/Bahník 1. Otevři si Metodická příručka TV (Bahník 2020). Postupně si přečti příručku. 
2. Ze získaných informací se pokus sestavit ve wordu referát na téma 
RELAXAČNÍ A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ A STREČINK. (stačí necelá stránka) 
3. Do referátu napiš své celé jméno a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz  

TKV Housová 1. Vypracuj pracovní list KEV_R2-TKV-opakování. 
 2. Odešli ke kontrole na emailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TPP Kubištová 1. Přečti si novou látku SUS_2.S_TPP_Skopové maso 
2. Vypracuj zadanou práci SUS_2.S_TPP_Skopové maso (pracovní list) 
3. Pracovní list odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV Kubištová --- 

PRP Kubištová 1.  Přečtěte si novou látku SUS_2.S_PrP_Druhy zařízení 
2. Vypracujte pracovní list SUS_2.S_PrP_ Druhy zařízení (pracovní list) 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
2 

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 

mailto:kaftan@zspskrupka.cz
kubistova@zspskrupka.cz
mailto:bahnik@zspskrupka.cz


3. Pracovní list odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

STO Kubištová 1.  Vypracuj úkol SUS_2.S_STO_Inventář 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PŘP Kubištová 1.  Vypracuj PSL_1.SB,2.S_PřP_Mrkvový salát 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PEČ Formánková 1. Pusť si prezentaci PSL_R2_PeČ_ Přehled psychomotorického vývoje. 
2. Jednotlivé etapy vývoje si zapiš do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ŠOP Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ŠOP_Ozdobné a skryté stehy 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ÚKP Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_ÚkP_Způsoby čištění podlah 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PAŽ Formánková 1. Přečti si text PSL_R2_PaŽ_Praní 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 
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