
 

 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 7 

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 PODMĚT VYJÁDŘENÝ A NEVYJÁDŘENÝ, DOPIS 
 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 NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI 
 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 - PODNEBÍ 
 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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VV Růžičková ČARODĚJNICE 

 

 1. Vypracuj obrázek podle mých pokynů. 

 2. Hotový obrázek vyfoť a zašli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 

AJ Růžičková WITCH 
 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_WE WENT SHOPPING (VÝKLAD). Přečti si 

postupně všechny texty.  

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

3. Otevři si pracovní list 5A_AJ_WE WENT SHOPPING (PRACOV-

NÍ 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 6A_TV_vlastní hodina tělocviku. 

2) Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů ☺. 

3) Svou práci vyplň ve wordu, nebo přepiš na papír.  

4) Svou praci zasílejte na emailovou adresu kodet@zspskrupka.cz  

PPo Kejzlarová Portál seznam.cz – VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

1. Na portálu vyhledej informace o Dni vítězství (jedná se o státní 

svátek - 8. květen) - o jaký se jedná svátek, k jakému roku a proč se 

tento svátek váže apod.).  

2. Získané informace napiš (můžeš doplnit i nějakým vhodným obráz-

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

va@zspskrupka.cz  

PŘí Hanusík TÉMA: ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA 

Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuiI0b30PRkHfpjo7uDT
DkmBKDONlPQkiXPsBeUr-FwL9SDA/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části vý-

klad 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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