
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
 

Krejčová 1. Otevři si pracovní list 6A_ČJL_Popis pracovního postupu + Báje a 
pověsti 
2. Vezmi si učebnici a slohový sešit (zelený). 
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. Literaturu vypracuj do literárního sešitu (velký, bílý). Vyhledej na 
internetu nebo v encyklopedii pojmy, vypiš do sešitu a vyfoť. Pošli také na 
e-mail. Budu hodnotit. 

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

AJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 6A_AJ_REVISION. Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ). Nauč se rozpočítadlo.  
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_REVISION (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.  
6. Zahraj si hry v učebnici (str. 46 – 47). 

M Hanusík 1. Otevři si soubor 6A_MAT_ROZKLAD ČÍSLA NA SOUČIN PRVOČÍSEL 
– VÝKLAD.doc a řádně nastuduj.  (Pro ty, co nemají možnost použít 
Word,je připraven soubor 6A_MAT_Rozklad čísla na součin prvočísel – 
výklad (obrázek č. 1 + 2). 
2. Otevři si pracovní list 6A_MAT_ROZKLAD ČÍSLA NA SOUČIN 
PRVOČÍSEL II – PRACOVNÍ LIST.doc. Pracovní list vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz  
Další možností je, že si příklady v pracovním listě přepíšeš rukou na papír, 
vypracuješ, vyfotíš na telefon a pošleš mi do mailu jako obrázek. 

PPo Kejzlarová Vkládání obrázku do textového editoru: 
1. Vyhledej zajímavé informace o městě Teplice (např.: pamětihodnosti, 
počet obyvatel, rozlohu apod.). Informace sepiš a přidej několik obrázků 
tohoto města (nezapomeň práci podepsat!). 
2. Tuto práci odešli na e-mail kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička Velikonoční prázdniny 

Dě Jungvirtová Přečti si prezentaci 6A_Dě_Archaické období 

OV Karnoubová 1. strana 1-2 pracovního listu – pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu 
(mělo by být doplněno obrázky státních symbolů) 

2. strana 3-4 pracovního listu- vypracuj, pokyny jsou vždy v zadání. 
Pracovní listy ulož do počítače, případně pořiď fotografii vypracovaných 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 3 

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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úkolů a pošli na karnoubova@zspskrupka.cz 
3. strana 1. pracovního listu– pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu 
4. strana 2-3 pracovního listu- vypracuj, pokyny jsou vždy v zadání. 
Pracovní listy ulož do počítače, případně pořiď fotografii vypracovaných 
úkolů a pošli na karnoubova@zspskrupka.cz 

Fy Kodet 1) Otevři si soubor 6A_Fy_proud a napětí (výukový materiál), prostuduj. 
2) Otevři si soubor 6A_Fy_proud a napětí (pracovní list) a pomocí 
výukového materiálu vypracuj 
3) Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz  

Př Hanusík 1. Pusť si prezentaci 6A_PŘ_HMYZ - TĚLO _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_HMYZ - TĚLO_doc (pracovní list). 
Vypracuj a ulož. 
3. Odešli mi pracovní list na adresu hanusik@zspskrupka.cz 

Ze Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 46 – Není voda jako voda 
                                                  str. 50-51 – Skupenství vody, Vodní 
oběh 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci - V každé větě najdi chybu …  
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!) 

HV Ordošová 1) Vyhledej si na youtube   
https://www.youtube.com/watch?v=fc2GCsKGbnA 
2) Úkoly- přehraj si video, rozpoznej hudební nástroje, napiš mi je na papír 
v pořadí jak jdou za sebou, poté si vyber jeden z nich a napiš o něm co 
nejvíce informací - formou krátkého referátu. Papír vyfoť a pošli na 
orodosova@zspskrupka.cz  

VV Housová 1. Nakresli na čtvrtku nebo bílý papír o velikosti A4, (tužkou, nebo 
pastelkami) budoucnost, dle VV_6.A_budoucnost_zadání.  
2. Zapřemýšlej, jak bude vypadat svět. 
3. Svou práci vyfoť a odešli na email housova@zspskrupka.cz  

VZ Krejčová Velikonoční prázdniny – práce není zadána 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 6A_TV_Duševní hygiena pdf a přečti si text 
2) Otevři si soubor 6A_TV_Duševní hygiena (pracovní list) a použij k jeho 
vypracování výukový materiál pdf. 
3) Vypracovaný pracovní list pošli na email kodet@zspskrupka.cz 

PV Kodet Velikonoční prázdniny 
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