
 

 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 6 

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 STAVBA VĚTY, OBÁLKA DOPISU, FITNESS CENTRA 
 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 VYPRACOVÁ-
NÍ. 
 4. Hotové materiály v PC formě mi odešli na adresu ruzicko-
va@zspskrupka.cz. Nebo zanes v tištěné formě po domluvě 
do školy. 

M - A Růžičková SOUHRNÉ 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 VYPRACOVÁ-
NÍ. 
 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 EVROPA - VODSTVO 
 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 VYPRACOVÁ-
NÍ. 
 4. Hotové materiály v PC formě mi odešli na adresu ruzicko-
va@zspskrupka.cz. Nebo zanes v tištěné formě po domluvě 
do školy.  
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PČ Růžičková VYŠÍVANÉ OBRÁZKY 
 1. Na tvrdý papír A6 si žáci tužkou načrtnou obrázek, který za 
pomocí jehly proděraví - dírky asi 5mm od sebe. Do jehly 
provlečou bavlnku - perlovku a obrázek vyšívají. 
 2. Hotové materiály mi v podobě fotografie odešli na adresu 
ruzickova@zspskrupka.cz. Nebo zanes obrázek po domluvě 
do školy.  

AJ Růžičková WHAT DID YOU DO? 
 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 VYPRACOVÁ-
NÍ. 
 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_WHAT DID YOU DO (VÝKLAD). Přečti si 
postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_WHAT DID YOU DO 
(PRACOVNÍ LIST). Pracovní list vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 
(případně na messenger).  
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka podle učebnice.   

TV Kodet 1) Otevři si soubor 5A_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 

2) Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vy-

foť, uveď číslo týdne a podpis). 

3) Zašli na kodet@zspskrupka.cz.  

PPo Kejzlarová Portál seznam.cz – VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
1. Na portálu vyhledej informace o Svátku práce (1. květen) – 
mezinárodním svátku pracujících (o jaký se jedná svátek, vznik 
Svátku práce v českých zemích apod.).  
2. Získané informace napiš (můžeš doplnit i nějakým vhodným 
obrázkem). Svou práci si nezapomeň podepsat.  Odešli na e-
mail kejzlarova@zspskrupka.cz  

PŘí Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ2Z73LO4IhsQy_
6dmWS1TLTT5tbG3ENzChk7kE-
gI7qgnKQ/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 nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 

HV Šlechtová STÁTNÍ SVÁTEK 
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