
 

 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
3 

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 ČÍSLOVKY, VELIKONOCE - práce s textem 

1.Pusť si prezentaci 5A_ČJ_Číslovky (prezentace). Prezentaci si pečlivě 

pročti. 

2.Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Číslovky (pracovní list). pracovní list 

podle zadání vypracuj a ulož.  

 3. Hotový pracovní list zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

4.Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Velikonoce (pracovní list). Pracovní list 

vypracuj podle zadání a vyřešené otázky mi pošli na adresu ruzicko-

va@zspskrupka.cz 

M Růžičková JEDNODUCHÉ ÚLOHY S PROCENTY 

1. Otevři si pracovní list 5A_M_Procenta (pracovní list). Pracovní list si 

pečlivě přečti. Na samém začátku najdeš vysvětlení nové látky, tabulku si 

pozorně projdi. 

 2. Vypracuj pracovní list podle zadání. Hotový pracovní list ulož. 

 3. Odešli mi práci na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

AJ Růžičková YESTERDAY, SLOVÍČKA 

1. Pusť si prezentaci 5A_AJ_Yesterday (prezentace). Prezentaci si pozor-

ně pročti. 

3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_Yesterday(pracovní list). Pracovní list 

vypracuj a ulož.  

4. Odešli mi pracovní list na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

5. Ve volném čase nezapomínej na opakování slovíček, která jsme se 

společně naučili.  

AJ Chárová YESTERDAY, SLOVÍČKA 

1.Pusť si prezentaci 5A_AJ_YESTERDAY. Přečti si postupně všechny 

texty.  

2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 

3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_YESTERDAY (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.  
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PPo Kejzlarová SEZNAM 

Portál seznam.cz – vyhledávání televizního programu 

1. Na portálu vyhledej televizní program – pečlivě prostuduj, vyber si 

z nabízených pohádek tu, která Tě zaujala. 

2. Název této pohádky s uvedením dne, časem a názvem televizní stanice 

sepiš. Svou práci si nezapomeň podepsat.  Odešli na e-mail kejzlaro-

va@zspskrupka.cz  

PŘí Hanusík VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 

1. Pusť si prezentaci 5A_PŘ_VYLUČOVACÍ SOUSTAVA.ppt a přečti 

si zadaný text. 

2. Otevři si pracovní list 5A_PŘ_VYLUČOVACÍ SOUSTAVA – 

PRACOVNÍ LIST.doc.  Vypracuj a ulož. 

3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

TV Kodet KRUHOVÝ TRÉNINK 

 1) Otevři si soubor 5A_TV_kruhový trénink 

2) Zacvič si dle libovolné varianty A (youtube) nebo B (obrázky) 

3) Vyfoť se u cvičení, nebo natoč krátké video. Fotku či video zašli na 

kodet@zspskrupka.cz  

VL Růžičková SOUSEDNÍ STÁTY ČR 

 1. Pust si prezentaci 5A_VL_sousední státy ČR (prezentace). 

2. Jednotlivé stránky si pečlivě přečti a prohlédni si obrázky, které k textu 

patří. 

3. Na konci prezentace najdeš otázky, které ukáží, zda jsi se čtení prezen-

tace dostatečně věnoval. Odpověz na otázky a hotové otázky mi zašli na 

adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

HV Šlechtová VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

PČ Růžičková JARNÍ PTÁČCI  

 1. Otevři si soubor 5A_VV_Ptáčci (zadání). 

 2. Podle zadání udělej obrázek. 

3. Hotový obrázek vyfoť a pošli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz  
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