
POKYNY PRO DOMÁCÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 1
Třída: V. A Kam si napsat o úkoly k domácímu 

vzdělávání? ruzickova@zspskrupka.cz

INFORMACE 
PRO RODIČE

Prosím o zakoupení dvou sešitů 524. Které bude Vaše dítě používat na 
zhotovení některých zadaných úkolů z předmětu Matematika a Český 
jazyk. Veškeré hotové pracovní listy a úkoly prosím uschovávejte a 

nevyhazujte. :-)

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího:

ČJ Růžičková ZÁJMENA, BÁSEŇ JARO, ČETBA 
1. Pusť si prezentaci 5A_ČJ_Zájmena (prezentace). Pozorně si projdi a přečti 

jednotlivé stránky prezentace. do Sešitu, který Ti rodiče zakoupí udělej zápis 
(sám se rozhodni, co je pro zápis důležité). 

2. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Zájmena (pracovní list). Vyplň jednotlivá cvičení. 
Hotovou práci ulož. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Zájmena (pracovní list 2) a 
postupuj stejně, jako u prvního pr. listu. 

3. Oba dva pracovní listy mi hotové zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
4. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Jaro v básni (pracovní list).  Pracovní list 

vypracuj a hotový ulož. 
5. Odešli mi pracovní list na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
6. Víš, že ve škole hodně čteme. Nezapomínej na to ani doma. Otevři si čítanku 

na libovolné stránce a čti si. Klidně si přečti i nějaký příběh z jiné knížky. Snaž 
se být k sobě poctivý a věnovat tomu alespoň 30 minut každý den. Až se 
vrátíš do školy a budeme společně číst, tak hned uvidím, zda jsi to dodržel :-) 

7. MOJE RADA: Práci si rozděl, každý den udělej nějaký úkol. Soustřeď se na 
práci a neodbývej ji! A to platí u každého předmětu.

AJ Růžičková BUDOUCÍ ČAS, SLOVÍČKA 
1. Otevři si soubor 5A_AJ_Budoucí čas (přehled pro žáky). Pozorně si celý list 

projdi. Vezmi si čistý papír a zápis si na něj přepiš. 
2. Otevři si pracovní list 5A_AJ_I’ll be there (pracovní list). Všechny úkoly udělej, 

když si nebudeš vědět rady, pomůže Ti knížka na straně 44. Hotový soubor 
ulož. 

3. Odešli mi pracovní list na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
4. Sám si zvol 3 dny v týdnu, kdy se budeš angličtině věnovat. Vezmi si knížku a 

od samého začátku si opakuj slovíčka, která jsme se společně už naučili.

AJ Chárová

PPo Kejzlarová POČASÍ 
Portál seznam.cz – vyhledávání počasí 
1. Na portálu vyhledej počasí v Krupce pro období od 23.03.2020 do 27.03.2020 
(zapiš vždy teploty přes den a v noci). Svou práci si nezapomeň podepsat, 
vyfotografuj ji a odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz (popřípadě 
zpracovaný přehled počasí nefotografuj a pošli na uvedenou adresu).
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VL Růžičková EVROPSKÁ UNIE 
1. Pusť si prezentaci 5A_VL_Evropská unie (prezentace). Pozorně si přečti 

jednotlivé stránky a vnímej text, který čteš. 
2. Otevři si pracovní list 5A_VL_Evropská unie (pracovní list). Vyplň jednotlivá 

cvičení. Všechny otázky navazují na předchozí prezentaci. Když budeš 
potřebovat, otevři si spolu s prezentací červenou knížku Vlastivěda na straně 
44 (i zde najdeš potřebné informace). Hotový pracovní list ulož. 

3. Odešli mi svůj hotový pracovní list na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

PŘí Hanusík OBĚHOVÁ SOUSTAVA 
1. Pusť si prezentaci 5A_PŘ_Oběhová soustava.ppt a přečti si zadaný text. 
2. Otevři si pracovní list 5A_PŘ_Oběhová soustava_doc (pracovní list). Vypracuj 
a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz

M - G Růžičková KRYCHLE 
1. Pusť si prezentaci 5A_M_Krychle (prezentace). Pozorně si projdi všechny 

stránky prezentace.  
2. Na čistý papír o velikosti A4 si sám přepiš informace, které jsou podle tebe 

nejdůležitější. Přepisuj pečlivě, nezapomeň, jak se učíme dělat zápisy ve 
škole. Dej pozor na to, co se zapisuje perem a co naopak tužkou. Pod svůj 
zápis mi napiš alespoň dva předměty ve tvém okolí, které mají tvar krychle. 

3. Hotový zápis i s úkolem mi vyfoť a pošli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz

M - A Růžičková DESETINNÁ ČÍSLA 
1. Otevři si pracovní list 5A_M_Desetinná čísla (pracovní list). Je to přesně ten 

pracovní list, který jste všichni měli dostat jako samostatnou práci ve škole. 
Věřím tedy, že to všichni zvládnete. Jedná se o opakování, neposílám Vám 
tedy k tomuto úkolu žádně jiné podklady. Hotový pracovní list ulož. 

2. Odešli mi svůj hotový pracovní list na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
3. Do nového sešitu, který ti rodiče zakoupí - z učebnice si sám zvol 3 slovní 

úlohy, které celé vyřeš a vyfocené mi zašli na adresu. Nezapomeň, že každá 
slovní úloha má zadání, postup, výsledek a slovní odpověď. 

VV Růžičková KOLÁŽ 
1. Přečti si pozorně mnou připravené povídání k tématu koláž. 
2. Připrav si vše potřebné a pusť se do práce.  
3. Hotovou práci mi vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz

HV Šlechtová

TV Kodet
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