
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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_ČJL_Pravopis – Pravopis slov přejatých a cizích. 
2. Prostuduj si prezentaci o psaní přejatých a cizích slov. 
3. Na základě nabytých vědomostí vyplň 3 cvičení, bude hodnoceno. 
4. Vše vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_AJ_KEV_práce a zaměstnání_docx. 
2. Zapiš si do sešitu novou slovní zásobu. 
3. Nauč se základní rozdíl JOBS X WORK. 

4. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
5. Odešli mi dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej 
do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

M Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_MA_KEV_početní úlohy s mocninami_docx. 
2. Pusť si odkaz videa počítání s mocninami https://youtu.be/esbJ6DndUNg 
3. Proveď zápis do školního sešitu (věty pro počítání s mocninami, vzorové 
příklady). 
4. Vypracuj pracovní list 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

IT Bahník 1. Zopakuj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1uMjgueRP3Mx-
uurwHuTYFIBURActLCq18MVeeok-zSw/edit?usp=sharing 
2. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1EKWsUpC1JPhX6E9TyUIbq3017EKl6Cjrd
uQYYgTqn3o/edit?usp=sharing 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu https://forms.gle/UPyNFrrWez3QhQ2g9 

LV Krejčová 1. Otevři si pracovní list 1S_LV_Počátky českého písemnictví v kronikách a dnešní 
kroniky. 
2. Udělej si výpisky do sešitu z následujícího textu, vyfoť pošli a nauč se, příští 
týden dostaneš test. 
3. Výpisky pošli na  krejcova@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Prostuduj si prezentaci na tomto odkazu 
https://docs.google.com/presentation/d/1shGl6sO0bbMBBrigB_MAxl0tCvPiTop8lUt
E92CSN-E/edit?usp=sharing 
2. Doporučuji si prezentaci zapsat do sešitu 
3. Vyřeš test k hodnocení na tomto odkazu https://forms.gle/th3HDvkCfmhWYmM89 

OKr Housová 1. Proveď na samostatný nelinkovaný papír o velikosti A4 náčrt truhlíku na 
květiny, viz. KEV_R1_Okr_zadani. Proveď technický výkres, nezapomeň 
opatřit kótami, opět na papír A4 

2. Hotovou práci vyfoť a odešli na e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
3. Práci nevyhazuješ, založíš do sešitu odborného kreslení. 
 

TV Bahník 
 

1. Pusť si video na tomto odkazu 
https://drive.google.com/file/d/1yzNt_LsXoVn8rBUU-
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Kodet 

HnXkplm1yJRdcqf/view?usp=sharing 
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. 
 
1) Otevři soubor 1SASB_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2) Podle výukového textu vypracuj 1SASB_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

TKV Housová 1. Prostuduj  prezentaci KEV_R1_TKV_naglazurova dekorace 
barvami_prezentace a opiš do sešitu. 

2. Sešit předložíš ke kontrole po návratu do školy. 
3. Vypracuj pracovní list k prezentaci KEV_R1_TKV_naglazurova dekorace 

barvami_pracovni list a odešli na e-mail: housova@zspskrupka.cz 
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