
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
11 

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 1. Otevři si soubor 1SA_AJ_KEV_ dotazy v informačním centru, na ulici_docx. 
2. klikni na odkaz https://youtu.be/Qjb1LF8-4zw a pusť si video. 
3. Proveď zápis do školního sešitu. 
4. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej 
do školy (BROŽURA). 

M Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_MA_KEV_lineární rovnice o jedné neznámé_docx. 
2. Zpracuj výpisky do školního sešitu. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

IT Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2_IT_Multimediální komunikace 
(Výukový materiál). 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/azaDYchUoHnsSXBY7 

LV Krejčová Práce nebyla zadaná 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Úkoly ochrany obyvatelstva 
MU,První pomoc (Výukový materiál). 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/toGdNS55rfxycp2Q8 

OKr Housová 1. Navrhni řazení dlažby z více tvarů dlaždic, dle 
zadání:KEV_R2_Okr_navrh_razeni_dlazby_zadani.  

2. Dlažbu odekoruj a barevně ztvárni, kombinuj max. 3 barvy. 
3. Hotovou práci odešli ke kontrole, na e-mailovou adresu: 

housova@zspskrupka.cz 
 

TV Bahník 
Kodet 

1) Otevři si soubor TV_Poznej svého sportovce 
2) Přiřaď čísla sportovců k jejich sportu a jménu 
3) Vypracovaný úkol pošli na:  
chlapci kodet@zspskrupka.cz  
dívky bahnik@zspskrupka.cz 

TKV Housová 1. Prostuduj výukový materiál: 
KEV_R2_TKV_pomocne_materialy_nagl.dekorace_zadani a proveď zápis do 
sešitu. 

2. Vypracuj pracovní list 
KEV_R2_TKV_pomocne_materialy_nagl.dekorace_pracovni_list, nekopíruj text 
ze zápisu, ale piš vlastními slovy. V případě kopírování, práci vrátím 
k přepracování.  
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3. Pracovní list odešli na e-mail housova@zspskrupka.cz 
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