
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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_Osobní prezentace pro úspěšný vstup na trh práce . 
2. Postupuj podle pokynů. 
3. Důkaz Tvé činnosti zašli na krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2S_AJ_friends_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu a vypracuj zadané úkoly. 
Poté soubor ulož. 
3. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

M Hanusík TÉMA: DATA VYJÁDŘENÁ V DIAGRAMECH, DATECH, TABULKÁCH II 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5o6cc0R3La56RGhh

G0Szm5CZIc2OEXW4IbkQyVNUYXqv7Uw/viewform?usp=sf_lin

k 
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_Zabezpečení dat, 
záloha, zaheslování (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 3S_OV_Manželé a partneři. 
2. Nastuduj si informace z výukového materiálu. 
3. Písemně vypracuj úkol a zašli na krejcova@zspskrupka.cz. 

EKO Kaftan Bude zadáno na konzultaci ve škole 

TV Kodet/Bahn
ík 

1) Otevři si soubor 2S3S_TV_oblíbený sportovec (pracovní list) 
2) Dle instrukcí popiš svého sportovního hrdinu. Jakýkoli sport. 
3) Pracovní list vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli na email. Nebo vypracuj na čistý 
papír formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 

Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 
ZBO Tvrdíková 1. Do sešitu si zapiš novou látku – průmyslové zboží 

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

OPR Došková Přečti si prezentaci Opakování k ZZ Pracovní poměr uzavření, druhy, 
ukončení   vypracuj otázky v prezentaci , přečti si Opakování Platební karty, 
vypracuj pracovní list a pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz 

APR Došková Najdi si na internetu formulář  Hmotná odpovědnost, vypň on-line nebo vypiš 
všechny náležitosti. 
Najdi na internetu formulář Protokol o škodě, vyplň on-line nebo vypiš 
všechny údaje, které musí obsahovat, pošli na adresu 
doskova@zspskrupka.cz 
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TPP Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuGthGwGOLHez4cjegBcyS5kt
jYOaquMNJLkguSh5hTtVFTg/viewform?usp=sf_link 

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

2. Zopakuj si SUS_3.S_PAV_Drůbež 

 3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

STO Kubištová Vypracuj test: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbNzekAEE2OTZInsByWs5qn
X70fA5rUakIgB-CBy1eB9Vhqw/viewform?usp=sf_link 
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