
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5. 

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_KSV_Dopis, oslovení adresa_pracovní list – Doplň a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_ČJ_Měkké souhlásky_pracovní list 1- Doplň a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_ČT_Zachránil mě Franta Šramota – Přečti si. 
V. B (4.r.)_ČT_Zachránil mě Franta Šramota2 – Přečti si. 
V. B (4.r.)_ČT_Zachránil mě Franta Šramota3 – Přečti si. 

AJ Schöpková V. B (5.r.)_AJ_Opakování - numbers, body_5. týden_TU_Schöpková - 
odkazy_TU_Schöpková – Shlédni odkazy, procvič své znalosti v přiložených 
odkazech, vyplň pracovní list a zašli na schopkova@zspskrupka.cz. 

M Schöpková V. B (4.r.)_M_Násobení_9_prac. list._scan1 – Vyplň pracovní list a zašli na 

schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_M_Násobení_9_prac. list._scan2- Vyplň pracovní list a zašli na 

schopkova@zspskrupka.cz. 
 

PŘÍ Schöpková V. B (4.r.)_Pří_5. týden_Vycházka do lesa_výpisky, pracovní 
list_TU_Schöpková – Přečti si výpisky, vyplň pracovní list a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz.  

VLA Schöpková V.B_(4.r.)_VLA_Povolání_pracovní list_5. týden_TU_Schöpková vyplň pracovní 
list a zašli foto na schopkova@zspskrupka.cz. 

PPO Jedlička - vymysli libovolnou krátkou básničku o dvou verších, otevři si program 
WordPad a napiš ji do něj. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 
 

TV Kodet 1) Dámy a pánové nyní se z vás stanou SPORTOVNÍ umělci. 
2) Na papír nakresli obrázek tvého nejoblíbenějšího sportu nebo cvičení v 
TĚLESNÉ VÝCHOVĚ. 
3) Své umělecké veledílo zašli na kodet@zspskrupka.cz. 

PV Schöpková V. B (4.r.)_PV_5. týden_výrobky z PET lahve – Vytvoř si výrobek dle obrázku. 
Zašli foto svého výtvoru na: schopkova@zspskrupka.cz. 

HV 
 
 

Šlechtová 1.Otevři si pracovní list s názvem 5.B_Hv_Opakování. Vyplň odpovědi na 
otázky, které v pracovním listu najdeš. Pracovní list pak ulož. 
2. Odešli mi pracovní list na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV Schöpková V.B (3.r.)_VV_nádoba stínování (pracovní list)_TU_Schöpková - Nakresli na 
papír A4 nádobu/nádoby a vystínuj. Zašli foto svého výtvoru na: 
schopkova@zspskrupka.cz. 
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