
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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 1SA_ČJ_Mluvní cvičení – rozhovor, Osobní dopis – základní znaky, 
postupy a prostředky. 
2. Přečti si pozorně zadání a vypracuj úkol. 
3. Pošli vyfocený důkaz na krejcova@zspskrupka.cz.     

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 1SA_AJ_KEV_ adjectives_docx. 
2. Zapiš si do sešitu novou slovní zásobu a zopakuj si nepravidelná přídavná jména. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. 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_výrazy a jejich jednoduché úpravy_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
Poté školní sešit vyfoť. 
3. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz . 

IT Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1,R2,R3_IT_Zabezpečení dat, záloha, 
zaheslování (Výukový materiál). Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe 
lepší k otevření. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

LV Krejčová 1. Otevři si tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2scy76l0jYfLql1qDXtP3-
p6hrKR8aAHQTLZlqsQ7LpY36Q/viewform?usp=sf_link 
2. Vyplň jméno, příjmení, svůj e-mail a vyplň test. 
3. Nezapomeň test odeslat. 

OV Bahník 1. Otevři si soubor SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Péče o veřejné zdraví ČR, 
partnerské vztahy. Využij soubor word, nebo pdf – jaký je pro tebe lepší k otevření. 
Doporučuji zapsat si zápis do sešitu. 
2. Vypracuj pracovní list, který je součástí souboru. 
3. Vypracované odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OKr Housová 1. V sedmém týdnu jste vyráběli šablonu vázy. Použij tuto šablonu, obkresli vázu 
na papír, či do sešitu a navrhni vlastní dekor na výrobek – barevně ztvárni. 
Zadání: KEV_R1_Okr_vaza_dekor_zadani.  

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

 

TV Bahník 
Kodet 

Karanténa je již dlouhá a určitě se ti po těláku trochu stýská. Podívejte se na 
youtubový kanál Tělocvik.online na odkazu zde: 
https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA 
Vyzkoušej si sám, se sourozenci nebo rodiči, některá zábavná cvičení. Pokud 
chceš, můžeš se pochlubit fotkou z aktivity, kterou zašleš na email 
bahnik@zspskrupka.cz  
Ti, co nemají přístup k internetu, mi na papír A4 napíší jméno svého 
nejoblíbenějšího SPORTOVCE a nakreslí obrázek sportovce při sportu. 

TKV Housová 1. Prostuduj výukový materiál KEV_R1_TKV_dekorovani_pod_glazuru_zapis a 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz
mailto:zacharda@zspskrupka.cz
mailto:zacharda@zspskrupka.cz
mailto:housova@zspskrupka.cz
https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA


proveď zápis do sešitu. 
2. Vypracuj pracovní list k výukovému materiálu: 

KEV_R1_TKV_dekorovani_pod_glazuru_pracovni_list k zápisu a odešli na 
e-mailovou adresu: housova@zspskrupka.cz 
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