
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
4 

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 1. Otevři si pracovní list 1S_ČJ_Pravopis-psaní velkých písmen. 
2. Prostuduj si 6 slidů o velkých písmenech. 
3. Na základě nabytých vědomostí vyplň 2 cvičení, píšeš celé věty do sešitu, pozor 
na psaní velkých a malých písmen. 
4. Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_AJ_KEV_práce a zaměstnání_docx. 
2. Opiš novou slovní zásobu do školního sešitu. 
3. Klikni na tento odkaz: https://www.proskoly.cz/ a přihlas se svými 
přihlašovacími údaji. 
4. V sekci testy, cizí jazyky, anglický jazyk, práce, výběr obrázku dle slova a výběr 
slova dle obrázku vyplň testy do 17. 4. 2020. 

M Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_MA_KEV_mocnina a odmocnina_docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis nového učiva. 
3. Otevři si pracovní list 1SA_MA_KEV_mocnina a odmocnina_(pracovní list) _docx  
a vypracuj. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

IT Bahník 1. Pusť si prezentaci PSL_R1,R2_IT_komponenty počítače. Zatím si ji pouze 
přečti a prostuduj, budeme s ní pracovat příští týden opět. 
2. Vyplň online test na internetové adrese: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVibOmEDraEejRGiGsn-
tdwBkB3wSB0Bn6QWkdviDYvzo7Zg/viewform?usp=sf_link 
 

1. Pusť si prezentaci PSL_R1,R2_IT_Monitory (podklad). Prostuduj informace. 
2. Otevři si pracovní list PSL_R1,R2_IT_Monitory (pracovní list). Vyplň a 
správně vyplněný odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

 

LV Krejčová 1. Otevři si pracovní list 1S_LV_Staroslověnština-nejstarší písemný jazyk našeho 
území. 
2. Přečti si 10 otázek a na internetu nebo v encyklopedii vyhledej odpovědi. 3. 
Zapiš je do sešitu nebo rovnou do pracovního listu, vyfoť nebo přilož jako přílohu a 
odešli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz . 

OV Bahník 1. Pusť si prezentaci SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví - 
zásady zdravé výživy. Pročti si ji a prostuduj. 
2. Otevři si SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví - zásady 
zdravé výživy (domácí příprava). Do sešitu zapiš téma, cíl a celý zápis. Foto 
zápisu v sešitu odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
3. Otevři si pracovní list SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví - 
zásady zdravé výživy (pracovní list). Vyplň a vyplněný odešli na email 
bahnik@zspskrupka.cz 

OKr Housová 1. Proveď na samostatný nelinkovaný papír o velikosti A4 náčrt truhlíku na 
květiny, dle zadání: KEV_R1_Okr_zadání  

2. Proveď technický výkres, nezapomeň opatřit kótami, opět na papír A4.   
3. Podle rozměrů vytvoř šablonu ze čtvrtky.   
4. Hotové práce vyfoť a odešli na emailovou adresu: 
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housova@zspskrupka.cz 
5. Práce nevyhazuješ, založíš do sešitu odborného kreslení. 

 

TV Bahník 1. Pusť si video Žáci_TV_Cvičení doma (Bahnik) 
2. Prohlédni si ho a zacvič si podle něj také. 
3.Můžeš se vyfotit a na email bahnik@zspskrupka.cz poslat, jak ti to šlo. 
 
Pozn.: Písnička se jmenuje TABATA. 

TKV Housová 1. Přečti a nastuduj prezentaci, viz: KEV_R1_TKV_dekorační 
pomůcky_prezentace. 

2. Přepiš do sešitu 
3. Vypracuj pracovní list k prezentaci: KEV_R1_TKV_ dekorační 

pomůcky_pracovní list. 
4. Nafoť pracovní list a odešli na e-mail: housova@zspskrupka.cz 
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