
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ 
 

Krejčová 1. Otevři si pracovní list 6A_ČJL_Podmiňovací způsob přítomný a minulý a David 
a Goliáš (pracovní list). 
2. Vezmi si učebnici a školní sešit. 
3. Písemná cvičení (psaná rukou do školního sešitu) vyfoť  a pošli najednou na 
e-mail krejcova@zspskrupka.cz, budou hodnocena. Nezapomeň do předmětu  
e-mailu napsat předmět, příjmení a třídu. 
4. Ústní cvičení vypracuj ústně. 

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 6A_VZ_Osobní bezpečí, krizové situace. 
2. Vezmi si sešit na Výchovu ke zdraví a úkol zpracuj do sešitu. 
3. Krizové situace podtrhni!!! 
4. Tvé řešení vyfoť a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz. 

AJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 6A_AJ_AT THE MUSEUM. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_AT THE MUSEUM (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_ v muzeu_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3. Zopakuj si slovní zásobu. 
4. Otevři si pracovní list 6A_AJ_ v muzeu_(pracovní list)_docx  a vypracuj.  
Poté soubor ulož. 
5. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  

M Hanusík PRÁCE ZÚSTÁVÁ STEJNÁ  Z PŘEDEŠLÉHO TÝDNE: 
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  

Ppo Kejzlarová Zvýraznění textu, barevné písmo 
1. Vyzkoušej si při opisu textu (např. z učebnice DĚJEPISU, ZEMĚPISU apod.) 
zvýraznění textu, měň i barvy písma, či jeho velikost. 
2. Z vybrané učebnice opiš za použití zvýraznění textu a změny barev písma 
nejméně 20 vět (nezapomeň práci podepsat!). 
3. Tuto práci odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

Ppo Jedlička Vytvoř v programu MS Word inzerát - prodej jakoukoliv svou věc. Na stránku 
výrazně napiš název té věci, krátký popis, vlož tam i fotografii. Nezapomeň na 
kontaktní údaje a cenu. Úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz  
Do předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu 

Fy Kodet 1. Pusť si prezentaci 6A_FY_kompas. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Otevři si pracovní list 6A_FY_ kompas (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 – rakovci _ppt a přečti si zadaný text. 
2. Závěr prezentace obsahuje slidy s názvy „Zápis do sešitu“ – přepiš i s názvem 
tématu do sešitu přírodopisu. 

POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
2 

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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3. Otevři si pracovní list 6A_PŘ_Korýši – rakovci_doc (pracovní list). Vypracuj a 
ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  

VV Housová 1. Vyfoukni dvě vajíčka a namaluj, použít můžeš vodové barvy, tuš, voskové 
barvy, fixy. Vajíčka namaluj dle své fantazie, viz zadání práce 
VV_6.A_zdobící techniky. 

2. Svou práci vyfoť a odešli ke kontrole na e-mailovou adresu: 
housova@zspskrupka.cz  

Dě Jungvirtová  1. Přečti si prezentaci 6A_Dě_Athény a Sparta. 
2. Do svého sešitu si udělej zápis z této prezentace. 
3. Vypracuj pracovní list, který poté pošleš na email jungvirtova@zspskrupka.cz 

Ze Kuloušková 1. Opakování celků – Litosféra, Atmosféra 
2. Vypracuj zadané samostatné práce  
    – pomohou si texty v učebnici (stránky jsem uvedla)  
    – využij i zápisy v sešitě  
4. Vyfoť ji a pošli mi ji přes telefon na email 01skola@seznam.cz 
     – aplikaci fotoaparátu Gmail v telefonu určitě znáš  
    (do předmětu napiš své jméno!) 
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