
POKYNY PRO DOMÁCÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 2
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 OPAKOVÁNÍ, POPIS POHÁDKOVÉ POSTAVY, ČTENÍ 
1. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Opakování (pracovní list). Pracovní list vypracuj, 

ulož.  
2. Odešli mi pracovní list na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
3. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Popis (pracovní list). Veškeré zadání, jak s 

pracovním listem pracovat najdeš uvnitř souboru. Zadanou práci udělej a pošli 
mi ji na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

4. 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.

AJ Růžičková REVISION, SLOVNÍ ZÁSOBA 
1. Otevři si pracovní list 5A_AJ_Revision (pracovní list). Pracovní list vypracuj, 

ulož. Jedná se o pracovní list, ve kterém budeme opakovat. Veškerá potřebná 
slovíčka najdeš ve svém sešitě, knížce. 

2. Hotový pracovní list odešli na mou adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
3. Nezapomeň si opakovat slovíčka, která již umíme. Procvič si osoby, měsíce a 

zvířata.

M - A 
M - G

Růžičková KVÁDR, DESETINNÁ ČÍSLA 
1. Otevři si následující odkaz: https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-

cisla a na této stránce si sám procvič různé úlohy a příklady na desetinná 
čísla. Vyzkoušej toho co nejvíc. To, co Ti nepůjde si projdi a zkus znovu třeba 
druhý den. Uvidíš, že se určitě zlepšíš. :-) 

2. Otevři si prezentaci 5_M_Kvádr (prezentace). Prezentaci si pečlivě pročti a na 
papír si udělej zápis.  

3. Hotový zápis (foto, soubor v PC) mi pošli na mou adresu 
ruzickova@zspskrupka.cz

AJ Chárová REVISION, SLOVÍČKA 
1. Pusť si prezentaci 5A_AJ_REVISION. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty jsou opakování. Do sešitu si zapiš pouze ŘADOVÉ 
ČÍSLOVKY (AJ ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_REVISION (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka podle učebnice. 

VL Růžičková MĚSTO 
1. Otevři si prezentaci 5A_VL_město (prezentace). Pozorně si prezentaci pročti. 
2. V prezentaci najdeš úkol, který vypracuješ a hotový zašleš na mou adresu 

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

TV Kodet -

PPo Kejzlarová TELEVIZNÍ PROGRAM 
Portál seznam.cz – vyhledávání televizního programu 
1. Na portálu vyhledej  na jakém programu , jaký den a od kolika do kolika hodin 
najdeš pořad UčíTelka ( ... když děti učí telka., zábavně-vzdělávací program 
pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT). Svou práci si 
nezapomeň podepsat.  Odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

HV Šlechtová Práce s pracovním listem - Hudební nástroje. 
Hotové zaslat na adresu slechtova@zspskrupka.cz 
1. Pusť si prezentaci 5.A_Hv_Rozlišování taktů. Přečti si postupně všechny texty. 
2. Otevři si pracovní list 5.A_Hv_Procvičování not (pracovní list). Vyplň odpovědi 
na otázky, které v pracovním listu najdeš. Pracovní list pak ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu slechtova@zspskrupka.cz 
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