
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
6 

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 soubor 3S_ČJL_Podání žádosti formou formuláře. 
2. Přečti si pozorně zadání. Vyplň podle něj formulář. 
3. Ulož/vyfoť a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz.  

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 3S_AJ_cestování, dopravní prostředky _docx. 
2. Zapiš si do školního sešitu novou slovní zásobu 

3. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). 
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/1FAIpQLSfwed9SEGn-
3MPPks__F3o9ajcDdwZx7SCBDhgiL4IhLyXfgA/viewform?usp=sf_link 

Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 

online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň 

kliknout na tlačítko „odeslat“. 

IT Jedlička 1. Otevři si SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_OS, sou, slož (výukový materiál) 
2. Materiál prostuduj, pracuj s ním v následujícím úkolu 

3. Vypracuj online test na adrese https://forms.gle/nB7WqzWaeXGWj3Dd6 

4. Pokud máš jakýkoliv problém (něco nefunguje) kontaktuj mě (FB – Martin Bahník) 

OV Krejčová 1. Otevři si soubor 3S_OV_Práva spotřebitele. 
2. Zhlédni 2 videa, která máš v pracovním listu. 
3. Zodpověz otázky pod videem a pošli nejpozději do 10.5.2020 na email 
krejcova@zspskrupka.cz . 

EKO Kaftan Téma: Opakování k závěrečným zkouškám I (okruhy 11 – 15) 
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. Protože mám na vás všechny e-mail, byl test 
již odeslán jako odkaz do tvého e-mailu, stačí na něj kliknout a test 
absolvovat. Pro jistotu je zde i odkaz: 
https://forms.gle/XHVjAjyRqBK3iXLX7  

3. E-mail tentokrát posílat nemusíš, tvůj test se mi zobrazí .Ať se 
daří !!! Až vyplní test poslední z vás, odešlu vám výsledky do e-
mailu, zjistíš, kde jsi chyboval a co je potřeba si ještě před 
závěrečnými zkouškami procvičit. 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 2S3S_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2) Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď číslo týdne a 
podpis). 

3) Zašli na chlapci: kodet@zspskrupka.cz dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

ZBO Tvrdíková 1. Do sešitu si zapiš novou látku – drogistické zboží a  zpracuj úkol, ulož. 
2. Odešli úkol na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 
3. Postupně zpracuj otázky k ZZ. 

OPR Došková Přečti si prezentaci Opakování k ZZ Vnější a vnitřní úprava prodejny , vypracuj otázky 
v prezentaci , přečti si Opakování Příjem a odběr zboží v prodejně, kupní smlouva, 
vypracuj přiložený Pracovní list a pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz 

APR Došková Najdi si na internetu jaké náležitosti má Živnostenský list (zápis do živnostenského 
rejstříku). Podle zadání vyplň fakturu a objednávkový listl, pošli na adresu 
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doskova@zspskrupka.cz 

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

2. Vypracuj SUS_3.S_TPP_Přílohy 

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_Mléčné výrobky 

 3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

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

 


