
 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 10 

Třída: 
V. A Kam si napsat o úkoly 

k domácímu vzdělávání? 
ruzickova@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina: V. A - ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 

 
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Růžičková PŘÍSUDEK SLOVESNÝ, PODACÍ LÍSTEK 
 1. Otevři si Brožuru pro domácí vzdělávání. Najdi si předmět ČESKÝ JAZYK. 
 2. Přečti si vždy novou látku - ta je označena následovně: 1. ČÁST - VÝKLAD 

NOVÉ LÁTKY. 
 3. Vypracuj zadané úkoly - 2. ČÁST - ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ. 
 4. Hotové materiály v PC formě mi odešli na adresu ruzicko-

va@zspskrupka.cz. Nebo zanes v tištěné formě po domluvě do školy. 

M - G Růžičková TĚLESA - OPAKOVÁNÍ 
 1. Otevři si Brožuru pro domácí vzdělávání. Najdi si předmět MATEMATIKA. 
 2. Přečti si vždy novou látku - ta je označena následovně: 1. ČÁST - VÝKLAD 

NOVÉ LÁTKY. 
 3. Vypracuj zadané úkoly - 2. ČÁST - ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ. 
 4. Hotové materiály v PC formě mi odešli na adresu ruzicko-

va@zspskrupka.cz. Nebo zanes v tištěné formě po domluvě do školy.  

VL Růžičková CESTUJEME PO EVROPĚ 
 1. Otevři si Brožuru pro domácí vzdělávání. Najdi si předmět VLASTIVĚDA. 
 2. Přečti si vždy novou látku - ta je označena následovně: 1. ČÁST - VÝKLAD 

NOVÉ LÁTKY. 
 3. Vypracuj zadané úkoly - 2. ČÁST - ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ. 
 4. Hotové materiály v PC formě mi odešli na adresu ruzicko-

va@zspskrupka.cz. Nebo zanes v tištěné formě po domluvě do školy.  

VV - PV Růžičková  
DODĚLEJ VEŠKERÉ ÚKOLY, KTERÉ BYLY Z VV A PV ZADÁNY. 
 

 1. Hotové obrázky vyfoť a odešli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz. Nebo 
zanes nakreslený obrázek do školy.  

AJ Růžičková USA – SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 
 1. Otevři si Brožuru pro domácí vzdělávání. Najdi si předmět ANGLICKÝ 

JAZYK . SKUPINA 1. 
 2. Přečti si vždy novou látku - ta je označena následovně: 1. ČÁST - VÝKLAD 

NOVÉ LÁTKY. 
 3. Vypracuj zadané úkoly - 2. ČÁST - ÚKOLY K VYPRACOVÁNÍ. 
 4. Hotové materiály v PC formě mi odešli na adresu ruzicko-

va@zspskrupka.cz. Nebo zanes v tištěné formě po domluvě do školy.  

AJ Chárová 1. Otevři si 5A_AJ_THE UK (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_THE UK (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypra-
cuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger).  
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka. 
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TV Kodet 1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TUR-
NAJ (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 

PPo Kejzlarová Tvorba jednoduchého referátu (využití „MALOVÁNÍ“): 
1. S použitím MALOVÁNÍ vytvoř pozvánku na maškarní karneval (nezapomeň 
uvést datum, čas a místo konání). 
2. Vytvořený referát doplň vhodnou kresbou. 
3. Nezapomeň si svou práci podepsat. Odešli na e-mail kejzlaro-
va@zspskrupka.cz 

PŘí Hanusík TÉMA: RODINA, PARTNERSTVÍ A MANŽELSTVÍ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEoWTB4nfijqKjvGKIOcVUXR-
Ao3tz_JD2i7iaHXR_mP8lXg/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve 
druhé online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci nezap-
omeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 

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