
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL 
 

Krejčová 1. Otevři si pracovní list 6A_ČJL_Slovesný čas_užívání. 
2. Udělej si zápis do sešitu – vyfoť, pošli. 
3. Vypracuj 2 cvičení, budou hodnocena. 
4. Vyfoť, pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  6A_AJ_ zůstaň fit _docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3. Otevři si pracovní sešit, str. 50 cv. 2 a vypracuj.  
Poté stránku vyfoť. 
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 
5. Klikni na tento odkaz: https://www.proskoly.cz/ a přihlas se svými 
přihlašovacími údaji. 
6. V sekci testy, cizí jazyky, anglický jazyk, ovoce a zelenina, výběr 
obrázků dle slova vyplň test do 17. 4. 2020. 

AJ Chárová 1. Pusť si prezentaci 6A_AJ_AT THE DOCTOR´S. Přečti si postupně 
všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ).  
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_ AT THE DOCTOR´S (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.  

M Hanusík Klikní na tento odkaz: https://forms.gle/UsoHXCEkXK5Kiwe5A . Postupuj 
přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko 
„odeslat“. Ve formuláři najdeš jak vysvětlení teorie, tak online pracovní list. 
Pozn. Učivo zůstává stejné z předešlého týdne, vzhledem k nízkému počtu 
odevzdaných prací a vysoké učební nedostatečnosti přecházíme na jinou 
formu interakce za použití nástrojů Google Forms. 

PPo Kejzlarová Vyhledávání informací na portálu seznam.cz, vkládání obrázku 
v kombinaci s textovým editorem: 
1. Na portálu vyhledej informace o Velikonocích (o jaký se jedná svátek, 
jaké jsou symboly Velikonoc apod.). Všechny tyto informace napiš a při 
psaní využij změny barvy písma, změny velikosti písma, využij písmo 
tučné i podtržené. K textu připoj obrázky s velikonoční tematikou. 
2. Hotovou práci nezapomeň podepsat a odešli na e-
mail.kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička Vlastnosti obrázku v textovém editoru  
- obrázek v textovém editoru MS Word můžeš volně upravovat - vytvoř 
dokument, do kterého vložíš čtyři obrázky stažené z internetu (obrázky 
libovolných zvířat). Obrázky v dokumentu umísti diagonálně tak, aby se 
vždy rohem překrývaly. Tj. první obrázek umístíš do dokumentu, druhý 
tam vložíš tak, aby např. svým horním levým rohem překrýval pravý spodní 
roh prvního obrázku. Analogicky třetí obrázek překryje druhý, a čtvrtý 
třetí. Abys tuto fintu zvládl, musíš použít nástroj "formát obrázku -> 
zalamovat text -> (před/za obrázkem). 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu 
napiš své jméno a příjmení + třídu. 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 4 

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 

mailto:krejcova@zspskrupka.cz
mailto:zacharda@zspskrupka.cz
https://www.proskoly.cz/
mailto:charova@zspskrupka.cz
https://forms.gle/UsoHXCEkXK5Kiwe5A
mailto:kejzlarova@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz


Dě Jungvirtová Přečti si prezentaci 6A_Dě_Klasické období a udělej si zápis. 

OV Karnoubová V hlubinách dávných časů 
1. strana 1– pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  
2. strana 2-3 -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_zdroje elektrického napětí (výukový materiál) 
2) Přečti výukový text a vyplň online test  
 https://forms.gle/uSxQ17NQ53jtCe1M9   
3) Test se odešle ihned ke mně na email 

Př Hanusík 1. Klikni na tento odkaz: https://forms.gle/9xctPu7e5sGDoBAs6. Postupuj 
přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko 
„odeslat“. Ve formuláři najdeš jak vysvětlení teorie, tak zápis do sešitu, tak 
online pracovní list. 

Ze Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 51 – Oceánská voda 
                                                  str. 48-49 – Pevninská voda  
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – Vytvoř z pojmů logické dvojice 
4. Samostatnou práci vyfoť 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. Pusť si písničku Michal David – je to blízko 
https://www.youtube.com/watch?v=mKQURoz1mIo  
2. Zazpívej si ji s textem. 
3. Napiš stručně o čem písnička je a zašli na ordosova@zspskrupka.cz f 

VV Housová 1. Nakresli na čtvrtku nebo bílý papír o velikosti A4, tužkou, Zentagle, 
dle zadání VV_6.A_zentagle_zadání. 
2. Svou práci vyfoť a odešli na email housova@zspskrupka.cz  

VZ Krejčová 1. Otevři si pracovní list 6A_VZ_Šikana. 
2. Podívej se na videa a podle nich zodpověz otázky pod odkazem. 
3. Odpovědi zašli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz, bude předmětem 
hodnocení. 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 6. - 7. A_TV_Kruhový trénink 
2) Pomocí návodu odcvič kondiční trénink 
3) Při cvičení se vyfoť nebo natoč krátké video 
4) Vše zašli na kodet@zspskrupka.cz  

PV Kodet 1) Otevři soubor 6A_PV_práce s plastem 
2) Postupuj dle návodu a vyrob výrobek 
3) Výrobek vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz  
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