
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Krejčová Učivo bude dodáno až od 2. týdne 

AJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 6A_AJ_STRANGERS. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_STRANGERS (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz 
5. Během týden si opakuj jednotlivá slovíčka, která jsme se učili. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 6A_AJ_ cizinci_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3. Zopakuj si slovní zásobu. 
4. Otevři si pracovní list 6A_AJ_ cizinci_docx (pracovní list) a vypracuj. Poté 
soubor ulož. 
5. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  

M Hanusík 1. Pusť si prezentaci 6A-MAT_Nejmenší společný násobek_ppt 
2. Otevři si pracovní list 6A_MAT_Nejmenší společný násobek_doc (pracovní list) 
a vypracuj. Poté soubor ulož. Další možností je, že si příklady v pracovním listě 
přepíšeš rukou na papír, vypracuješ a vyfotíš telefonem. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

OV Krejčová Učivo bude dodáno až od 2. týdne 

Ppo Kejzlarová Tučné písmo, podtržené písmo, kurzíva 
1. Vyzkoušej si při opisu textu (např. z učebnice DĚJEPISU, ZEMĚPISU apod.) 
tučné písmo, podtržené písmo, kurzívu, měň i barvy písma, či jeho velikost. 
2. Z vybrané učebnice opiš za použití tučného písma, kurzívy a podtrženého 
písma nejméně 20 vět (nezapomeň práci podepsat!). 
3. Tuto práci odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

Fy Kodet 1. Pusť si prezentaci 6A_FY_Magnetické pole Země, indukční čáry. Přečti si 
postupně všechny texty. Na závěr se podívej na video z odkazu v prezentaci.  
2. Otevři si pracovní list 6A_FY_ magnetismus (pracovní list). Vyplň odpovědi na 
otázky a pracovní list si ulož. Můžeš používat i svůj sešit . 
3) Odešli pracovní list na adresu kodet@zspskrupka.cz 

Př Hanusík 1. Pusť si prezentaci 6A_PŘ_Korýši – žábronožky, lupenonožci, buchanky _ppt a 
přečti si zadaný text. 
2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu přírodopisu. 
3. Otevři si pracovní list 6A_PŘ_Korýši – žábronožky, lupenonožci, buchanky_doc 
(pracovní list). Vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

VV Housová 1. Rozstříhej na proužky obrázek z časopisu (nejlépe jarní motiv) a nalep 
jednotlivé proužky na čtvrtku o velikosti A4 vedle sebe tak, aby vznikl efekt, viz 
zadání práce VV_R6_jaro vystřihování. 
2. Svou práci vyfoť a odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: 
housova@zspskrupka.cz  

TV Kodet/Bahník Již několik let při hodinách TV, v úvodu hodiny, provádíš nástup a rozcvičku, bez 
čehož by nebylo možné zahájit hodinu ani žádnou pohybovou činnost. 

1. Napiš na papír základní povely nástupu a vyfoť. 
2. Proveď základní cviky přípravy organismu na zátěž a u cvikl se vyfoť. 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
1 

Třída: 6. A Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

kodet@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: --- 
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Pořízené fotky pošli na email bahnik@zspskrupka.cz  

Dě Jungvirtová  1. Přečti si prezentaci 6A_Dě_Homérské období. 
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace. 
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