
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová úkol nezadán 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 6A_AJ_reading books_docx. 
2. Zapiš do školního sešitu novou slovní zásobu a doplňkové otázky. 
3. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
4. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA). 

AJ Chárová 1. Otevři si pracovní list 6A_AJ_REVISION  (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
2. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz (případně na 
messenger).  
3. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka, minulý čas u pravidelných a 
nepravidelných sloves. 

M Hanusík TÉMA: GRAFY A DIAGRAMY 
Otevři si soubor 6.A_MAT_Grafy a diagramy.doc. 
V souboru najdeš jak vysvětlení teorie, tak úlohy, které vypracuješ. 
Po vypracování vyfoť a odešli na můj mail (hanusik@zspskrupka.cz) nebo 
messenger. 

PPo Kejzlarová Barva stránky, vodoznak: 
1. Seznam se s postupem při používání vodoznaku a barvy podkladové stránky 
dokumentu:  
https://support.office.com/cs-cz/article/vlo%C5%BEen%C3%AD-vodoznaku-
f90f26a5-2101-4a75-bbfe-f27ef05002de (použitý zdroj – internet)  
2. Do dokumentu vlož pomocí „vodoznaku“ své jméno a příjmení, změň barvu 
podkladové stránky dokumentu. 
3. Odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička "Tvorba referátu na zadané téma (1. část)" 
- vytvoř práci v programu Word - referát na téma "Krupka". Popiš co se ti na 
našem městě líbí, vyber alespoň 
tři místa, která máš v Krupce rád. Najdi na internetu fotografie Krupky a do 
textu jich několik vlož. Zvýrazni nadpis 
pomocí Wordartu, doprava nahoru se podepiš celým jménem. Použij co 
nejvíce nástrojů, které ses v programu naučil(a). 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

Dě Jungvirtová Přečti si nové téma – Historie starověkého Řecka. Podle toho vypracuj pracovní list. 
Pošli na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV Karnoubová Práva dětí 
1. Strana 1 pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  
2. Odpověz na otázky, pokud neznáš odpověď, pokus se vyhledat na internetu 

Vypracované úkoly odešli na:karnoubova@zspskrupka.cz 

Fy Kodet 1) Otevři si výukový materiál 6A_Fy_Bezpečnost při práci s elektřinou 
2) Vypracuj dle výukového materiálu pracovní list 6A_Fy_Bezpečnost při práci s 
elektřinou 
3) Vypracovaný pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Př Hanusík TÉMA: NOČNÍ MOTÝLI 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 10 

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

vzdělávání? 
kodet@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: 6.A ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270 
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Klikni na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7UXjTBMsFbpUf2Hz6zSKiJEF
15B42Lu5rOdZ7-TLzsP7SMQ/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“. 

Ze Kuloušková  1. Přečti si texty v učebnici na str. 68 – Subtropická krajina 
                                            na str. 69 – Krajiny mírného pásu 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci a pošli ji na email 01skola@seznam.cz 
    Práci označ: Zeměpis 10. týden a své jméno 

HV Ordošová Shledni video https://youtu.be/Xxef3U_LDuc a popřemýšlej o zajímavostech 
notového zápisu. Napadá tě nějaká otázka? Napiš na 
ordosova@zspskrupka.cz 
Pro ostatní: Vyjmenuj alespoň tři finalisty soutěže  superstar.:) Kdo je tvým 
favoritem? 

VV Housová 1. Otevři výukový materiál VV_6.A_hriste_mych_snu. 
2. Namaluj, nebo nakresli (pokud nemáš barvy), na papír o velikosti A4 hřiště, jaké 

bys chtěl/a mít u školy.  
3. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 

housova@zspskrupka.cz 
 

VZ Krejčová úkol nezadán 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor TV_Organizace_turnaje 
2) Stáváš se ředitelem turnaje a musíš vytvořit svůj jakýkoli sportovní TURNAJ (Např. 
box, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, běh, vybíjenou atd.). Vyber si pouze jeden 
sport. 
3) Vyplň pracovní list dle pokynu. 
4) Dívky zasílají úkol na bahnik@zspskrupka.cz  
    Chlapci zasílají úkol na kodet@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1) Otevři si soubor 6A_PV_Nebe, peklo, ráj 
2) Výrobek vyrob dle návodu. 
3) Výrobek vyzdob dle libosti. 
4) Na vrchní straně nadepiš čísla, na vnitřní strany napiš úkoly viz. soubor. 
5) Po dobu pěti dnů, každý den vylosuj jeden úkol a splň ho. 
6) Výrobek vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz 
Ten kdo odevzdává brožurky, přinese výrobek do školy. 
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