
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
2 

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 se pracovní list 3S_ČJ_Inzerát a odpověď na něj. 

2. Do sešitu si zapiš zápis, co je Inzerát. 
3. Prostuduj si stránku s inzeráty, stačí jen namátkou. 
4. Podle vhodného vzoru napiš inzerát podle zadaných kritérií. 
5. Pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 3S_AJ_ u doktora_docx._docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis slovní zásoby.  
3. Otevři si pracovní list 3S_AJ_ u doktora (pracovní list)__docx  a vypracuj.  
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Hanusík 1. Pusť si prezentaci 3S_MAT_Jehlan – povrch a objem jehlanu _ppt a přečti si 
zadaný text. 
2. Otevři si pracovní list 3S_MAT_Jehlan – povrch a objem jehlanu_doc (pracovní 
list). Vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

IT Jedlička ? 
OV Krejčová 1. Otevři se pracovní list 3S_OV_Právo a mravní odpovědnost v běžném 

životě. 
2. Splň 3 zadané úkoly. 
3. Pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

EKO Kaftan Téma: Člověk a svět práce 
1. Přečti si a pro lepší zapamatování přepiš do sešitu na ekonomiku text 
(nepřepisuj tabulku – tu je lepší vytisknout a do sešitu nalepit) 
2.Pracuj s pracovním listem – pomocí odkazu a dalšího vyhledávání informací (v 
textu z bodu 1 i pomocí strýčka Google ) vyřeš úkol, který je v pracovním listu 
3. Vypracovaný list, nebo jeho fotku mi odešli na adresu: kaftan@zspskrupka.cz 

TV Kodet/Bahník 1. Otevři si Metodická příručka TV (Bahník 2020). Postupně si přečti 
příručku. 
2. Ze získaných informací se pokus sestavit ve wordu referát na téma 
RELAXAČNÍ A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ A STREČINK (stačí necelá stránka). 
3. Do referátu napiš své celé jméno a odešli na email 
bahnik@zspskrupka.cz nebo kodet@zspskrupka.cz 1. Do sešitu si opiš 
nové učivo. 
2. Zpracuj pracovní list, vyplň odpovědi a pak ulož. 
3. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 
4. Postupně zpracuj otázky k ZZ. 

ZBO Tvrdíková 1. Do sešitu si opiš nové učivo. 
2. Zpracuj pracovní list, vyplň odpovědi a pak ulož. 
3. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 
4. Postupně zpracuj otázky k ZZ. 

OPR Došková Přečti si prezentaci o Odpovědnosti zaměstnance za škody, vypracuj 
pracovní list a pošli na adresu doskova@zspskrupka.cz 
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APR Došková Přečti si prezentaci o Písemnostech při řízení podniku, odpověz na dané 
otázky, zpracuj cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty a pošli na 
adresu doskova@zspskrupka.cz 

TPP Kubištová Pracuj podle pokynu SUS_3.S_TPP_Okruhy k ZZ 

PAV Kubištová Pracuj podle pokynu SUS_3.S_PAV_Okruhy k ZZ 

STO Kubištová Pracuj podle pokynu SUS_3.S_STO_Okruhy k ZZ 

 


