
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
1 

Třída: 1.SA Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

housova@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina:  

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová Opakování – vyjmenovaná slova (materiály dodá) 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 1SA_AJ_ přivlastňovací zájmena, rodina_docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis učiva přivlastňovací zájmena a slovní zásoby (rodina).  
3. Otevři si pracovní list 1SA_AJ_ přivlastňovací zájmena, rodina_docx (pracovní list) a 
vypracuj.  
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Zacharda 1. Pusť si prezentaci 1.SA_MA_procento, procentová část, trojčlenka ppt. 
2. Zpracuj výpisky do školního sešitu. 
3. Otevři si pracovní list 1SA_MA_ procento, procentová část, trojčlenka_docx 
(pracovní list) a vypracuj. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

IT Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PSL_R1,R2_IT_Počítačová klávesnice a myš (domácí 
příprava). Pracuj dle pokynů. Prezentaci zašleš na email bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list SUS,PSL_R1,R2_IT_Počítačová klávesnice a myš 
(pracovní list). Podle pokynů vypracuj a hotové odešli na bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví. 
Postupně si ji přečti. 
 2. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví - 
pojmy (domácí příprava). Proveď zápis do sešitu (foto vyhotovení pošli na 
bahnik@zspskrupka.cz). 
3. Otevři si pracovní list SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví - 
pojmy (pracovní list). Vypracovaný ho zašli na email bahnik@zspskrupka.cz 

TKV Housová 1. Dekorační prostředky, prezentace – KEV_R1_dekorační prostředky, 
přečíst a opsat do sešitu. 

2. Dekorační prostředky, pracovní list KEV_R1_pracovní list, vypracuj a 
odešli na emailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 

TV Kodet/Bahník Nedodáno (nevím, jestli děti budou doma i cvičit ) 
 

OKr Housová 1. Nakreslete tři keramické výrobky (užitková keramika) ve skupině – 
příklad: tři mísy na ovoce vedle sebe (mohou se i překrývat). Pod 
výrobky vypiš, jaké pomůcky jsi použil/a pro náčrt viz zadání pracovního 
listu KEV_R1_návrh a tvar výrobku. 

2. Úkol vypracuj na volný papír o velikosti A4, vyfoť a zašli ke kontrole 
společně s pracovním listem na email: housova@zspskrupka.cz 

 

LV Krejčová Opakování – pověsti (materiály dodá) 
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