
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
6. 

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_Popis obrázku (předměty) - 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.)_ČJ_Měkké souhlásky_pracovní list_2 - - Doplň a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz.  
V. B (4.r.)_ČT_Jsi pašák, Kryštofe 1– Přečti si. 
V. B (4.r.)_ČT_Jsi pašák, Kryštofe_2– Přečti si. 
V. B (4.r.)_ČT_Jsi pašák, Kryštofe_3– Přečti si. 
V. B (4.r.)_ČT_Jsi pašák, Kryštofe_4 -– Přečti si. 

 

AJ Schöpková V.B (4.r.)_AJ_Family_6. týden_TU_Schöpková – Shlédni odkazy v tomto 
souboru a procvič danou látku. Vyplň pracovní list a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz. 
 

M Schöpková V. B_(4.r.)_M_jednotky hmotnosti, délky – Vyplň pracovní list a zašli na 

schopkova@zspskrupka.cz. 
V.B_(4.r.)_M_geometrie_TU_Schöpková - Vyplň pracovní list a zašli na 

schopkova@zspskrupka.cz. 
 

PŘÍ Schöpková V. B (4.r.)_PŘÍ_Léto_6.týden_1 - Přečti si. 
V. B (4.r.)_PŘÍ_Léto_6.týden_2 - Přečti si. 
V. B._4.r_léto_výpisky+ pr. list – Přečti si výpisky, vyplň pracovní list a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz.  

VLA Schöpková V. B_4.r_Vla_Chráněné krajinné oblasti ČR_pracovní list - Vyplň pracovní list a 
zašli foto na schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_VLA_Životní prostředí_6.týden_1 – Přečti, odpověz na otázky. 
Odpovědi zašli na schopkova@zspskrupka.cz. 

PPO Jedlička "WordPad - styly písma" 
- použij krátkou básničku o dvou verších z minulého úkolu - otevři si ji v 
programu WordPad a uprav ji tak, 
  aby byl nadpis napsaný "tučným" písmem, tvé jméno a příjmení aby bylo 
napsané "podtrženým písmem". 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 
 

TV Kodet 1) Otevři si soubor 5B_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2) Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď 
číslo týdne a podpis). 
3) Zašli na kodet@zspskrupka.cz. 
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PV Schöpková V. B (4.r.)_PV_Květina_TU_Schöpková – 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_Kvíz (pracovní list). Vyplň odpovědi 
na otázky, které v pracovním listu najdeš.  
2. Vypracovaný kvíz mi odešli na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

VV Schöpková V.B (4.r.)_VV_autoportrét_TU_Schöpková. Shlédni odkazy. Nakresli portrét 
sebe/svého kamaráda. Zašli foto svého výtvoru na: schopkova@zspskrupka.cz. 
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