
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

Třída: I. SB Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

kubistova@zspskrupka.cz  

Skupina: Společná skupina na Messengeru 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 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. 

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. 

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

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

AJ Chárová 1. Otevři si PRP_R1_AJ_ZÁKLADNÍ PROFESE (ZÁPIS). Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ). Nauč se základní rozdíl mezi 
JOB x WORK.  
3. Otevři si pracovní list PRP_R1_AJ_ZÁKLADNÍ PROFESE (PRACOVNÍ LIST). 
Pracovní list vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger).  
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka. 

M Kubištová 1. Vypracuj pracovní list SUS,PSL,PRP_1.SB_M_Výrazy s proměnnými 
 2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

IT/PSL Bahník 1. Žák si přečte a prostuduje soubor Komponenty počítače 
2. V závěru vyplní pracovní list, který je součástí souboru  

IT/PRP,SUS Bahník 1. Žák si přečte a prostuduje soubor Komponenty počítače 
2. V závěru vyplní pracovní list, který je součástí souboru 

OV Bahník 1. Žák si přečte a zapíše do sešitu OV soubor duševní zdraví, soc dovednosti 
2. V závěru vyplní pracovní list, který je součástí souboru 

TV Bahník 1. Žák si pročte soubor Sálový fotbal (pravidla + pracovní list) v tištěné 
podobně v brožuře. 
2. Na závěr ze získaných informací vyplní pracovní list. (součástí souboru). 

TV Kodet 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 

ŠoP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Druhy zapínadel (1. část). 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PeČ Formánková 1. Prostuduj si text. Téma: trávicí soustava (1. část) 
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2. Udělej si výpisky (obrázky vystřihni a nalep do sešitu) 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

ÚkP Formánková 1. Přečti si text. Téma: Péče o záclony a bytový textil 
2. Udělej si výpisky do sešitu. 
3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

PřP Kubištová 1.  Vypracuj správný postup předběžné přípravy pokrmu Svíčková pečeně 
 2.  Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

ZBO Tvrdíková 1. Do sešitu si zapiš novou látku – chléb a pečivo. 
2. Zpracuj pracovní list, vyplň odpovědi a pak ulož. 
3. Odešli pracovní list na adresu tvrdikova@zspskrupka.cz 

OPR Došková 1. Přečti si prezentaci 
2. Vypracuj pracovní list  
3. Práci odešli na doskova@zspskrupka.cz 

PRO Došková 1. Podle návodu vytvoř návrh výkladní skříně 
2. Vypracuj  
3. Práci odešli na doskova@zspskrupka.cz 

PsyP Došková 1. Přečti si prezentaci 
2. Vypracuj pracovní list  
3. Práci odešli na doskova@zspskrupka.cz 

TPP Kubištová 1. Vypracuj pracovní list SUS_1.SB_TPP_Piškotové těsto  
2. Práci odešli na kubistova@zspskrupka.cz 

PAV Kubištová 1.  Přečtěte si zadání a vypracujte SUS_1.SB_PAV_ Bio 
2. Odešli  na kubistova@zspskrupka.cz 

PrP Kubištová 1. Seznam se a vypracuj úkol v SUS_1.SB_PrP_Chladící a mrazící zařízení  
2. Práci odešli na kubistova@zspskrupka.cz 
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