
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
2 

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: 

ČJL Krejčová 1. Otevři si pracovní list 1S_ČJL_ Pravopis - předložky s a z. 
2. Nastuduj si žluté rámečky s výkladem. 
3. Poté napiš opiš cvičení správně a výsledek mi vyfoť (piš čitelně). 
4. Pošli na krejcova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 1SA_AJ_KEV_ slovní zásoba rodinné vztahy _docx. 
2. Do školního sešitu proveď zápis slovní zásoby (rodinné vztahy).  
3. Otevři si pracovní list 1SA_AJ_KEV_opakování rodinné vztahy, přivlastňovací 
zájmena_(pracovní list) _docx a vypracuj.  
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Zacharda 1. Pusť si prezentaci 1.SA_MA_KEV_řešení slovních úloh pomocí trojčlenky _ppt. 
2. Vzorový příklad z prezentace opiš do školního sešitu. 
3. Otevři si pracovní list 1SA_MA_KEV_řešení slovních úloh pomocí 
trojčlenky_(pracovní list)_docx  a vypracuj. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

IT Bahník .1. Otevři si SUS,PSL_R1,R2_IT_Tiskárny (domácí příprava). Prostuduj a z 
informací vypracuj prezentaci. Prezentaci zašli na email bahnik@zspskrupka.cz 
2. Otevři si pracovní list SUS,PSL_R1,R2_IT_Tiskárny (pracovní list). Vyplň a 
vypracovaný pošli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OV Bahník 1. Pusť si opět prezentaci SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující 
zdraví - komplet souhrn. Pročti si další její část. 
2. Otevři si SUS,PRP,PSL,KEV_R1_OV_Činitelé ovlivňující zdraví - pracovní 
prostředí (domácí příprava). Zapiš si vše do sešitu (včetně téma a cíle). 
3. Udělej foto zápisu v sešitu a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

TKV Housová 1. Prezentaci KEV_R1_TKV_soli, listry, prep.,opište do sešitu, sešity budu 
kontrolovat po návratu do školy.  

2. Nechci, abyste toho měli moc na přepisování, proto prosím, průběžně si 
opakujte učivo, ať nemáte potíže se zvládáním učiva po návratu do školy. 
3. Vyrobte opakovací karty ze čtvrtky, o velikosti 20x9 cm, každý z vás udělá 5 

karet, téma viz zadání KEV_R1_TKV_opakování. 
4. Hotové karty vyfoťte a pošlete na email: housova@zspskrupka.cz 

 

TV Kodet/Bahník 1. Otevři si Metodická příručka TV (Bahník 2020). Postupně si přečti příručku. 
2. Ze získaných informací se pokus sestavit ve wordu referát na téma 
RELAXAČNÍ A KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ A STREČINK. (stačí necelá stránka) 
3. Do referátu napiš své celé jméno a odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 

OKr Housová 1. Přepiš do sešitu dle zadání viz KER_R1_Okr_technické kreslení. Sešit 
odborného kreslení předložíš ke kontrole, po návratu do školy.  

2. Zápisky vyfoť a pošli na emailovou adresu: housova@zspskrupka.cz. 
 
 

LV Krejčová 1. Otevři si pracovní list 1S_LV_ Opakování - pověst 
2. Na papír nebo do sešitu vypracuj test podle zadání, 3. otázka je nepovinná, 
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můžeš dostat bonusovou jedničku. 
3. Vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz 
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