
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
1 

Třída: III. S Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

krejcova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: III.S - ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová 1. Nastuduj si motivační dopis na www.europass.cz. 
2. Najdi inzerát s nabídkou práce na www.jobs.cz nebo www.prace.cz a zkopíruj 
nebo přepiš. 
3. Vytvoř vlastní motivační dopis jako odpověď na práci a zašli na 
krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 2S_AJ_zdraví, lidské tělo_docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis slovní zásoby.  
3. Otevři si pracovní list 2S_AJ_zdraví, lidské tělo_docx (pracovní list) a vypracuj.  
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Hanusík 1. Pusť si prezentaci 3S_MAT_Válec _ppt a přečti si zadaný text. 
2. Otevři si pracovní list 3S_MAT_Válec- povrch a objem_doc (pracovní list). 
Vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička ? 

OV Krejčová 1. Prostuduj si odkaz na konci listu. 
2. Za pomoci internetu zodpověz následující otázky. 
3. Odpovědi buď zaznamenej do pracovního listu, nezapomeň pak ale znovu uložit nebo je 
přepiš na papír a následně vyfoť či naskenuj. 
4. Pošli na krejcova@zspskrupka.cz (v předmětu neopomeň napsat vždy příjmení, 
předmět) nebo do soukromé zprávy na fb. 

EKO Kaftan 1. Znovu si pomocí textu prostuduj pojem kalkulace a postup pro stanovení 
konečné ceny, který jsme se učili ve škole. 
2. V pracovním listu vypočítej dva příklady – nezapomeň zapsat celý postup 
výpočtu. 
3. Vypracovaný pracovní list mi odešli na adresu kaftan@zspskrupka.cz 

TV Kodet/Bahník Již několik let při hodinách TV, v úvodu hodiny, provádíš nástup a rozcvičku, bez 
čehož by nebylo možné zahájit hodinu ani žádnou pohybovou činnost. 

1. Napiš na papír základní povely nástupu a vyfoť. 
2. Proveď základní cviky přípravy organismu na zátěž a u cviku se vyfoť. 
3. Pořízené fotky pošli na email bahnik@zspskrupka.cz nebo 

kodet@zspskrupka.cz 

ZBO Tvrdíková 1. Zpracuj pracovní listy (dle zápisu v sešitě), vyplň odpovědi a pak ulož. 
2. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 

OPR Došková 1. Přečti si prezentaci o Odpovědnosti zaměstnavatele za škody, 
2. vypracuj otázky, 
3. pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz  

APR Došková 1. Přečti si prezentaci o Jednoduchých právních listinách, 
2. vypracuj otázky, 
3. pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz  

TPP Kubištová Studium portfolia k ZZ – žáci mají mít u sebe 

PAV Kubištová Studium portfolia k ZZ – žáci mají mít u sebe 

STO Kubištová Studium portfolia k ZZ – žáci mají mít u sebe 
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