
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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 3S_ČJ_Podání žádosti – volnou formou. 
2. Nastuduj si pravidla, jak se píše žádost, prohlédni si vzor. 
3. Vyber si jedno ze zadaných témat a zpracuj žádost, dodržuj vše, co je výše 
řečeno. 
4. Pošli buď vyfocené nebo psané ve Wordu na e-mail krejcova@zspskrupka.cz  

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 3S_AJ_nakupování, oblečení_docx. 
2. Zapiš si do školního sešitu novou slovní zásobu clothes (oblečení) a slovíčka ze 
z pracovního listu cv. 2 (pracuj se slovníkem). 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 

4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

M Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Q1PcbBznG1Y6mHjXbYy8U-
4KrNgN_r5Q4YuaFzMdHHz2jQ/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko 
„odeslat“. Ve formuláři najdeš jak zopakování teorie, tak online pracovní list. 

IT Jedlička 1. Zopakuj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1uMjgueRP3Mx-
uurwHuTYFIBURActLCq18MVeeok-zSw/edit?usp=sharing 
2. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1EKWsUpC1JPhX6E9TyUIbq3017EKl6CjrduQYYg
Tqn3o/edit?usp=sharing 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu https://forms.gle/UPyNFrrWez3QhQ2g9  

OV Krejčová 1. Otevři si 3S_OV_Odpovědnost za škodu. 
2. Prostuduj si studijní materiál na 
https://www.souhorky.cz/uploads/mediafiles/imported/ucebnice-
2013/VY_32_INOVACE_41.pdf 

3. Na základě samostudia vypracuj tento jednoduchý test, odpovědi zapiš 
do sešitu a vyfoť, nebo piš rovnou ve Wordu a pošli zpět jako přílohu na 

e-mail krejcova@zspskrupka.cz. 
EKO Kaftan Téma: Opakování k závěrečným zkouškám I (okruhy 1 – 10) 

Začínáme opakovat k závěrečným zkouškám – v následujících třech 
týdnech bude předmětem našeho domácího vzdělávání vždy 10 okruhů ze 
světa práce (ekonomiky), které se objeví u ústní závěrečné zkoušky. 
K okruhům následně v době od 11. 5. do 29. 5. bude konzultace ve škole 
tak, abychom zdárně uzavřeli předmět Ekonomika. 

1. Prostuduj si následující okruhy. Jsou v nich návodné otázky a 
možnosti odpovědí. Samozřejmě se můžeš zamyslet a podle svých 
znalostí odpověď rozšířit. 

2. Vyplň opakovací test – zde je odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM3YLux5Y408U6ui
WnrmTIQunW_EaptctUk_4gB3kuJajcjw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

3. Tentokrát mi nemusíš psát na e-mail, že máš hotovo. Jako první 
zadáš e-mail svůj, přijde ti vyhodnocení testu – následně, až 
dostanu poslední odpověď. 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři soubor 2S3S_TV_Skok vysoký (výukový text) 
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2) Podle výukového textu vypracuj 2S3S_TV_Skok vysoký (pracovní list) 

3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz (chlapci) 
4) Na bahnik@zspskrupka.cz (dívky) 

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 Opakování k ZZ maloobchodní síť, vypracuj otázky v prezentaci a 
přiložený pracovní list a pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz 

APR Došková Přečti si prezentaci o Komunikaci na pracovišti, odpověz na dané otázky, Opakování k ZZ 
– vyplň reklamační protokol, pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz 

TPP Kubištová 1. Pracuj s portfoliem, které jsme si vypracovali v hodinách – Okruhy k ZZ 

2. Vypracuj SUS_3.S_TPP_Vejce 

3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV Kubištová 1. Pracuj s portfoliem, které jsme si vypracovali v hodinách – Okruhy k ZZ 

2. Vypracuj SUS_3.S_PAV_Brambory 

3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

STO Kubištová 1. Pracuj s portfoliem, které jsme si vypracovali v hodinách – Okruhy k ZZ 

2. Prostři slavnostní tabuli a vyfoť 
3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 
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