
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
7 

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 Není zadáno – dodělej vše, co Ti chybí z minulých týdnů 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 3S_AJ_anglicky mluvící země_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
Poté školní sešit vyfoť. 

3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz. 
M Hanusík TÉMA: DATA VYJÁDŘENÁ V DIAGRAMECH, DATECH, TABULKÁCH 

Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVfcYJjMnCsPcdHgG0QXao5hNF

TtYnCesHnRKNsmxHBJnPdQ/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeń 
kliknout na tlačítko „odeslat“. 

IT Jedlička 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Komprese dat, archivace, 
programy (Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší 
k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

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 III (okruhy 16 – 20) 
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/tfHNTjHamSuHT4r1A  

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_vlastní hodina tělocviku. 
2) Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů . 
3) Svou práci vyplň ve wordu, nebo přepiš na papír.  
4) Svou praci zasílejte na emailové adresy: 
CHLAPCI: kodet@zspskrupka.cz  

DÍVKY: bahnik@zspskrupka.cz 

ZBO Tvrdíková 1. Zpracuj pracovní list, vyplň odpovědi a pak ulož. 
2. Odešli úkol 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 Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCn8T8Im5KhUmD07onzyN441aqSn-
0bUnI5H4wX7r7iDo34A/viewform?usp=sf_link 
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PAV Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffbyDTdefW1cBYVcw8LR1vLInHWknkI2B9be
e2jnV_LPrm2w/viewform?usp=sf_link 

STO Kubištová 1. Popiš pracovní oblečení číšníka a jeho pomůcky. 
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 
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