
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
3 

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.  Otevři si pracovní list 3S_ČJ_Formuláře a jejich vyplňování 

2. Klikni na odkaz zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-
zprostredkovani-zamestnani – na této stránce by se ti otevře formulář s 
názvem Žádost o zprostředkování zaměstnání. Tento dokument vyplň. 
3. Ulož podle návodu do pdf. 
4. Pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 3S_AJ_volný čas, sport_(pracovní list) _docx. a vypracuj. 
2. Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  

M Hanusík 1. Pusť si prezentace 3S_MAT_POVRCH A OBJEM KRYCHLE.ppt a 
3S_MAT_POVRCH A OBJEM KVÁDRU.ppt a přečti si zadaný text. 
2. Otevři si pracovní list 3S_MAT_OPAKOVÁNÍ – POVRCH A OBJEM KRYCHLE 
A KVÁDRU – PRACOVNÍ LIST.doc. Vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

IT Jedlička 1. Pusť si prezentaci PSL_R1,R2_IT_Monitory (podklad). Prostuduj 
informace. 
2. Otevři si pracovní list PSL_R1,R2_IT_Monitory (pracovní list). Vyplň a 
správně vyplněný odešli na email bahnik@zspskrupka.cz  

OV Krejčová 1. Otevři se pracovní list 3S_OV_Vlastnictví, smlouva. 
2. Výklad si zapiš do sešitu, vyfoť důkaz Tvé práce a pošli. 
3. Úkol na známku – odpověz písemně do sešitu a zadání mi vyfoť a 
pošli nebo zpracuj přímo ve wordu a pošli jako přílohu: 
4. Vše pošli v jednom souboru na krejcova@zspskrupka.cz. 

EKO Kaftan Téma: Srovnání OSVČ a zaměstnance 
1. Prostuduj si text „Srovnání OSVČ a zaměstnance“ Do sešitu na ekonomiku si 
přepiš zápis. 
2. Vyřeš opakovací test – k odpovědím můžeš používat i sešit – uznaný test bude 
ten, kde najdu tvé jméno a příjmení (1. otázka). Odkaz na test:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3pMC5i987RztHIRn-
WGHs62bJZh2dU9OIsVZ5tq4sGKTBqA/viewform  
3. Napiš mi e-mail, že jsi mi test vyplnil (odpovědi pak již dohledám). Můj e-mail: 
kaftan@zspskrupka.cz 

TV Kodet/Bahník 1. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena. Pročti si, seznam se s informacemi. 
2. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena (práce s textem). Vyplň podle zadání a 
vyplněné odešli na email bahnik@zspskrupka.cz  
 
Doporučení: Otevři si soubory oba najednou a při pročítání textu lze rovnou 
vyplňovat práci s textem – otázky jsou seřazené popořadě podle textu. 

ZBO Tvrdíková 1. Zpracuj pracovní list, vyplň odpovědi a pak ulož. 
2. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 
3. Postupně zpracuj otázky k ZZ. 

OPR Došková Přečti si prezentaci, vypracuj pracovní list a pošli na adresu 
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doskova@zspskrupka.cz  

APR Došková Přečti si prezentaci, odpověz na dané otázky, a pošli na adresu 
doskova@zspskrupka.cz  

TPP Kubištová 1. Pracuj s portfóliem, které jsme si vypracovali v hodinách – Okruhy k ZZ 
2. Vypracuj SUS_3.S_TPP_Procvičování 
3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz  

PAV Kubištová 1. Pracuj s portfóliem, které jsme si vypracovali v hodinách – Okruhy k ZZ 
2. Vypracuj SUS_3.S_PAV_Základní pojmy 
3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz  

STO Kubištová 1. Pracuj s portfóliem, které jsme si vypracovali v hodinách – Okruhy k ZZ 
2. Seznam se s SUS_3.S_STO_Informace 
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