
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová úkol nebyl zadán 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 6A_AJ_let's talk about summer holiday _docx. 
2. Zapiš do školního sešitu novou slovní zásobu. 
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_THE SIX SILLIES (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: OBJEM KRYCHLE A KVÁDRU 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHqo5jaNLY5IwJ7n6EHyLLFDg
dKbLb0u66hzHfD_3efPdRfQ/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
online pracovní list. Vše si důkaldně pročti a vypracuj. Na konci nezapomeň kliknout 
na tlačítko „odeslat“. 

PPo Kejzlarová Tvorba krátkého referátu: 
1. S použitím vyhledávání informací vytvoř krátký referát o hlavním městě České 
republiky (rozloha, počet obyvatel, poloha města v republice, pamětihodnosti a 
zajímavosti ve městě apod.). Zvýrazni nadpis pomocí WordArtu.  
2. Vytvořený referát doplň vhodnými fotografiemi, které najdeš na internetu. 
3. Nezapomeň si svou práci podepsat. Odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička "Tvorba referátu na zadané téma (2. část)" 
- vytvoř práci v programu WordPad - referát na téma "Můj nejlepší kamarád". 
Kromě krátkého popisu vlož do 
referátu i fotografii svého nejlepšího kamaráda. Zvýrazni nadpis, doprava 
nahoru se podepiš celým jménem, 
použij co nejvíce nástrojů, které jsi se 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 – Římská republika.  Podle toho vypracuj pracovní list. Pošli na 
email jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV Karnoubová Vyplněné pracovní listy odešli na email: karnoubova@zspskrupka.cz 

Fy Kodet 1) Otevři si výukový materiál 6A_Fy_zkrat (výukový materiál) 
2) Dle výukového matriálu vypracuj 6A_Fy_zkrat (pracovní list) 
3) Práci vyfoť nebo zašli na kodet@zspskrupka,cz    

Př Hanusík TÉMA: DVOUKŘÍDLÍ 
Klikni na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScorC2BIro8HDB4o0cuBy-
meK0cXTiyPyvziLZXsDOa29c9yA/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 11 

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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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. 70-71 – Krajiny studeného pásu  
                                           na str. 72 – Život v oceánech  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci a pošli ji na email 01skola@seznam.cz 
    Práci označ: Zeměpis 11. týden a své jméno 

HV Ordošová Vylušti osmisměrku.  
Osmisměrku zašli na ordosova@zspskrupka.cz  

VV Housová 1. Nakresli na papír o velikosti A4 život ve městě dle zadání:  
VV_6.A_zivot_ve_meste. 
2.  Nakreslit můžeš např. park, ulici plnou aut, nebo řadu obchodů a 
kaváren….vyber si sám/sama to, co tě ve městě zaujme.  
3. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 
housova@zspskrupka.cz  

VZ Krejčová úkol nebyl zadán 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor TV_Poznej svého sportovce 
2) Přiřaď čísla sportovců k jejich sportu a jménu 
3) Vypracovaný úkol pošli na:  
chlapci kodet@zspskrupka.cz  
dívky bahnik@zspskrupka.cz 

PV Kodet Zábavu pro tento týden nalezneš pouze zde: 
1) Stáváš se stavitelem. 
2) Jdi ven, vytvoř z přírodních materiálů hmyzí domek. 
(použij, větvičky, mech, kameny, listy apod). 
3) Svůj hmyzí domek vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz  
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