
PODKLAD PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
1 

Třída: 1.SB / TU Kubištová 

 
 

Předmět: Třída: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

TPP 1.SB 1. Přečti si novou látku SUS_1.SB_TPP_Pokrmy ze zeleniny 
2. Vypracuj pracovní list SUS_1.SB_TPP_Pokrmy ze zeleniny (pracovní list) 
3. Práci odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV 1.SB 1.  Přečtěte si novou látku SUS_1.SB_PAV_ 
 2. Vypracujte pracovní list SUS_1.SB_PAV_ (pracovní list) 
3. Pracovní list odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PrP 1.SB 1.  Přečtěte si novou látku SUS_1.SB_PrP_Zařízení pro tepelnou úpravu 
2. Vypracujte pracovní list SUS_1.SB_PrP_ Zařízení pro tepelnou úpravu 
(pracovní list) 
3. Pracovní list odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PřP 1.SB 1.  Přečtěte si novou látku PSL_1.SB_PřP_Předběžná příprava 
2. Vypracujte pracovní list PSL_1.SB_PřP_ Předběžná příprava (pracovní list) 
3.  Pracovní list odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

M 1.SB 1.  Přečtěte si prezentaci SUS, PRP, PSL_.SB_M Mocniny a odmocniny 
2. Vypracuj pracovní list 
3. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

AJ 1.SB / PRP 1. Otevři si PRP_R1_AJ_PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA. Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list PRP_R1_PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA (PRACOVNÍ 
LIST). Pracovní list vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz  
5. Během týdne si opakuj slovní zásobu, minulý čas a čas budoucí.  
 

AJ 1.SB / SUS, 
PSL 

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

IT 1.SB 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 1.SB 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 

TV  
1.SB 
 

Již několik let při hodinách TV, v úvodu hodiny, provádíš nástup a rozcvičku, bez 
čehož by nebylo možné zahájit hodinu ani žádnou pohybovou činnost. 

1. Napiš na papír základní povely nástupu a vyfoť. 
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2. Proveď základní cviky přípravy organismu na zátěž a u cviku se vyfoť. 
3. Pořízené fotky pošli na email bahnik@zspskrupka.cz, 

kodet@zspskrupka.cz 

ZBO 1.SB 1. Zpracuj pracovní listy (dle zápisu v sešitě), vyplň odpovědi a pak ulož. 
2. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 

PRO 1.SB 1. Přečti si prezentaci Propagace 
2. Vypracuj pracovní listopad  
3. Odešli na doškova@zspskrupka.cz  

OPR 1.SB 1. Přečti si prezentaci Formy prodeje 
2. Vypracuj pracovní listopad  
3. Odešli na doškova@zspskrupka.cz  

PSyP 1.SB 1. Přečti si prezentaci Psychologie koupě 
2. Vypracuj pracovní listopad  
3. Odešli na doškova@zspskrupka.cz  
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