
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
10 

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

housova@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina: 1.SA – ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová Práce nebyla zadaná 

AJ Zacharda Otevři si soubor 1SA_AJ_KEV_ ukazovací zájmena, nákup vstupenek _docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej 
do školy (BROŽURA). 

M Zacharda Otevři si soubor 1SA_MA_KEV_mnohočlen a jeho výrazy_docx. 
2. Proveď zápis nového učiva do školního sešitu. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz. 

IT Bahník Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2_IT_Nápovědy, manuály, návody 
(Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší 
k otevření. 
Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru a zašli na email: 
bahnik@zspskrupka.cz 

LV Krejčová Práce nebyla zadaná 

OV Bahník Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Prevence úrazu, nemocí, MU 
 Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
2. Vyber si jednu z následujících možností: 
Vypracuj pracovní list - je součástí souboru a zašli na email: bahnik@zspskrupka.cz 
Nebo pro vyplnění využij tento odkaz: https://forms.gle/rZgAbzDz7oi2wgbH8 

OKr Housová 1. Otevři si soubor KEV_R1_Okr_kanta_barevne_provedeni_zadani 
2. V minulém zadání jste vytvářeli vlastní návrh hrnku, zdobený Kantou. Nyní na 

formát A4 navrhni samotnou KANTU. Připomínám, že Kanta je pruh (široký pás 
dekoru). Kombinuj max. 3 barvy, které se k sobě hodí. Neboj se použít 
stínování. 

3. Hotovou práci odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: 
housova@zspskrupka.cz 

 

TV Bahník 
Kodet 

1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TURNAJ 
(Např. box, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, běh, vybíjenou atd.). Vyber si pouze 
jeden sport. 
3) Vyplň pracovní list dle pokynu. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

TKV Housová 1. Otevři si soubor KEV_R1_TKV_pomocne_techicke_materialy_zapis. 
2. Prostuduj a proveď zápis do sešitu 
3. Vypracuj pracovní list k zápisu 

KEV_R1_TKV_pomocne_techicke_materialy_pracovni_list  a odešli na              
e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
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