
POKYNY PRO DOMÁCÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 4
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:

!!! Nezapomeň dodělat úkoly, které Ti do teď chybí! 
Pracuj poctivě a zbytečně práci neodkládej, potom se Ti to nakupí a 
nebudeš to zvládat dohánět. :-) !!!

ČJ Růžičková ČÍSLOVKY,VELIKONOCE - jak dobře je znám 
1.Pusť si prezentaci 5A_ČJ_Číslovky (prezentace). Pečlivě si projdi jednotlivé 
stránky.  
2. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Číslovky (pracovní list). Pracovní list vyplň podle 
zadání a ulož. 
3. Otevři si pracovní list 5A_ČJ_Velikonoce (pracovní list). Pracovní list vypracuj 
a ulož.  
4. Hotové úkoly odešli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz

M - A 
M - G

Růžičková ARITMETICKÝ PRŮMĚR, G. ÚTVARY 
1. Otevři si následující odkaz a procvičuj si názvy g. útvarů https://
www.umimematiku.cz/cviceni-nazvy-utvaru. Prohlédni si, jaká různá cvičení na 
stránce najdeš a sám si vyzkoušej, co Tě bude zajímat.  
2. Otevři si pracovní list 5A_M_A. průměr (pracovní list). Pečlivě si přečti nové 
informace, které jsem pro Tebe napsala.  
3. Vyplň pracovní list a hotový odešli na dresu ruzickova@zspskrupka.cz

AJ Růžičková WE HAD FISH, SLOVÍČKA 
1. Pusť si prezentaci 5A_AJ_We had fish (prezentace). Pečlivě si projdi 
jednotlivé stránky. Nauč se nová slovíčka. 
2. Otevři si pracovní list 5A_AJ_We had fish (pracovní list). Pracovní list vyplň 
podle zadání a ulož. 
3. Hotový úkol odešli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz

AJ Chárová WE HAD FISH, SLOVÍČKA 
1. Pusť si prezentaci 5A_AJ_WE HAD FISH. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_WE HAD FISH (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. 

Pro Kejzlarová VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

PŘí Hanusík 1. Klikni na tento odkaz: https://forms.gle/GDizNh5hDinTXQsv7. Postupuj přesně 
podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. Ve formuláři 
najdeš jak vysvětlení teorie, tak online pracovní list.
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VL Růžičková DEMOKRATICKÝ STÁT 
1.Pusť si prezentaci 5A_VL_Demokratický stát (prezentace). Pečlivě si projdi 
jednotlivé stránky. 
2. Na konci prezentace najdeš otázky, které vypracuj a ulož. 
3. Hotový úkol odešli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz

TV Kodet JÓGA 
1) Otevři si soubor 5A_TV_jóga pozdrav slunci 
2) Zacvič si cvičení dle návodu 
3) Natoč krátké video nebo pořiď fotku svého cvičení. 
4) Vše zašli na kodet@zspskrupka.cz 

HV Šlechtová 1.Otevři si pracovní list s názvem 5.A_Hv_Křížovka (pracovní list). Vyplň 
odpovědi na otázky, které v pracovním listu najdeš. Pracovní list pak ulož. 
2. Odešli mi pracovní list na adresu slechtova@zspskrupka.cz

VV Růžičková JARO 
1. Namaluj nebo nakresli obrázek, který se Ti vybaví, když se řekne slovo JARO. 
2. Použij libovolně zvolené potřeby (pastelky, vodové barvy, barevné papíry) 
3. Hotový obrázek vyfotí a pošli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz
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