
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
10. 

Třída: 
V. B  
(4.r.) 

Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

schopkova@zspskrupka.cz  

  

 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Schöpková V. B (4.r.)_ČJ_Měkké, tvrdé souhl. opak._10. týden - Doplň a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz.  
V. B (5.r.)_ČT_1_10. týden  - Přečti. 
V. B (5.r.)_ČT_2_10. týden  - Přečti. 
V. B (5.r.)_ČT_3_10. týden  - Přečti. 
V. B (5.r.)_ČT_4_10. týden  - Přečti. 

AJ Schöpková V. B (5.r.)_AJ_Procvičov. - Hobbies_10. týden - Vyplň pracovní list a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz. 
 
 

M Schöpková V. B (4.r.)_M_PL_10.týden - Vyplň pracovní list a zašli na 

schopkova@zspskrupka.cz. 
 

PŘÍ Schöpková V. B (4. r)_PŘÍ_Chráníme přírodu_uč_10. týden  – Přečti. 
V. B (4.r.)_PŘÍ_PL1_10. týden Schöpková – Vyplň pracovní list a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_PŘÍ_PL2_10. týden Schöpková - Vyplň pracovní list a zašli na 

schopkova@zspskrupka.cz. 

VLA Schöpková V. B (4.r.)_VLA_Třídění odpadu_10. týden – Shlédni, přečti. 
V. B (4.r.)_VLA_Třídění odpadu_PL_10. týden – Vyplň pracovní list a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz. 

PPO Jedlička "WordPad - závěrečné shrnutí" 
- vytvoř práci v programu WordPad - referát na téma "Krupka". Popiš co se ti na 
našem městě líbí, vyber alespoň 
dvě místa, která máš v Krupce rád. Najdi na internetu fotografie Krupky a do 
textu jich několik vlož. Zvýrazni nadpis, 
doprava nahoru se podepiš celým jménem, použij co nejvíce nástrojů, které ses 
v programu naučil(a). 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

 
 

TV Kodet 1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TURNAJ 
(Např. box, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, běh, vybíjenou atd.). Vyber si 
pouze jeden sport. 
3) Vyplň pracovní list dle pokynu. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

PV Schöpková V. B (4.r.)_PV_Jednoduchý pokrm 10. týden – Vytvoř si výrobek dle obrázku. 
Zašli foto svého výtvoru na: schopkova@zspskrupka.cz. 
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HV 
 
 

Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem 5.B_Hv_Hudební osmisměrka 
2. Vypracuj pracovní list a pošli mi ho na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV Schöpková V. B (4.r.)_VV_Barva, linie, omalov.1_10. týden - Zašli foto svého výtvoru na: 
schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_VV_Barva, linie, omalov.2_10. týden - Zašli foto svého výtvoru na: 
schopkova@zspskrupka.cz. 
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