
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8. 

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_Tvrdé souhlásky_pracovní list_3 - Doplň a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz.  
V. B (4.r.)_ČJ_Tvrdé souhlásky_pracovní list_4 - Doplň a zašli na 
schopkova@zspskrupka.cz.  
V. B (4.r.)_ČJ_Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky_pracovní list_7- Doplň a 
zašli na schopkova@zspskrupka.cz.  
V. B (4.r.)_ČT_Lovíme raky1– Přečti si  
V. B (4.r.)_ČT_Lovíme raky2– Přečti si 
V. B (4.r.)_ČT_Lovíme raky3 – Přečti si 

 

AJ Schöpková V.B (4.r.)_AJ_Family, pets opakování_8. týden_TU_Schöpková - Vyplň 
pracovní list a zašli na schopkova@zspskrupka.cz. 
 

M Schöpková V. B (4.r.)_M_Násobení, dělení 8_PL_8.TÝDEN - Vyplň pracovní list a zašli 

na schopkova@zspskrupka.cz. 
V. B (4.r.)_M_Násobení, dělení 8_PL_8.TÝDEN_2 - 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_Cesta do polí_8 týden – Přečti, odpověz na otázky 1,2,3 a zašli 
na schopkova@zspskrupka.cz.  

VLA Schöpková V.B_(4.r.)_VLA_Globální problémy lidstva_8.týden_TU_Schöpková - Přečti. 
V. B (4.r.)_VLA_Životní prostředí _ 8.týden – Vyplň pracovní list a 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 Karanténa je již dlouhá a určitě se ti po těláku trochu stýská. 
Podívejte se na youtubový kanál Tělocvik.online na odkazu zde: 
https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA 
Vyzkoušej si sám, se sourozenci nebo rodiči, některá zábavná cvičení. Pokud 
chceš, můžeš se pochlubit fotkou z aktivity, kterou vybereš a zašleš na 
kodet@zspskrupka.cz  
Ti co nemají přístup k internetu, mi na papír A4 napíší jméno svého 
nejoblíbenějšího SPORTOVCE a nakreslí obrázek sportovce při sportu. 
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PV Schöpková V. B (4.r.)_PV_Stavebnice, makovice_8. týden – 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 2. 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 (4.r.)_VV_Vlastní tvorba_8.týden_TU_Schöpková - Zašli foto svého výtvoru 
na: schopkova@zspskrupka.cz. 
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