
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová 1. Otevři si 6A_ČJL_Slovesný čas - užívání, Řecké báje a pověsti. 
2. Písemně splň úkoly v pracovním listu, včetně literární části. 
3. Odpovědi vyfoť a pošli na krejcova@zspskrupka.cz.  

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  6A_AJ_ zvířata_docx. 
2. Proveď zápis do školního sešitu. 
3. Otevři si učebnici str. 53 cv. 4 a 5, ČTENÍ + PŘEKLAD. 
3. Otevři si pracovní sešit, str. 53 cv. 6, 7 a vypracuj.  
Poté stránku vyfoť. 
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz  nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

AJ Chárová 1. Otevři si 6A_AJ_STAY FIT (ZÁPIS). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_STAY FIT (PRACOVNÍ LIST). Pracovní list 
vypracuj a ulož.  
4. Odešli mi pracovní list na adresu charova@zspskrupka.cz  (případně na 
messenger).  
5. Během týdne si opakuj jednotlivá slovíčka podle učebnice.   

M Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO7t0WMPCMEdyjUzoE2pUy
4kW3Kq_pdEEL7iB8wy-8uK53Hw/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 
Ve formuláři najdeš jak vysvětlení teorie, tak online pracovní list. 

PPo Kejzlarová Obrázek, obtékání textu: 
1. Seznam se s instruktážním videem: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Mx_dYqHPiY (zdroj: www.youtube.com) 
https://www.youtube.com/watch?v=C_fA_ST-1Es (zdroj: www.youtube.com)  
2. Zvol si libovolný obrázek, ke kterému napiš vhodný text s použitím obtékání. 
3. Hotovou práci nezapomeň podepsat, vyfoť a odešli na e-
mail.kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička "Obtékání textu v textovém editoru" 
- vytvoř krátký referát na téma "má oblíbená hudební skupina" - vytvoř ho v 
programu MS Word, do kterého 
vložíš čtyři obrázky hudební skupiny stažené z internetu. Obrázky v 
dokumentu umísti tak, aby je text těsně 
obtékal (aby byly obrázky součástí textu). Abys tuto fintu zvládl, musíš použít 
nástroj "formát obrázku -> 
zalamovat text -> "těsné obtékání". 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

Dě Jungvirtová Vypracuj pracovní list 6A_Dě_Řecko – perské války a pošli ho na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV Karnoubová V hlubinách dávných časů- pokračování 
1. Strana 1–2 pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  
2. Důležitá data si zapamatuj 

Vypracované úkoly odešli na:karnoubova@zspskrupka.cz 
Fy Kodet 1) Otevři si soubor Fy_6A_Účinky elektrického proudu (výukový materiál) 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 5 

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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2) Podle výukového materiálu vypracuj ONLINE TEST zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMz5BlFc9FN6wcMRmkUQ2C
TaFfFBk2a1CbR27LVafAeCBbFg/viewform?usp=sf_link 3) Test se automaticky 

zašle na email . 
Př Hanusík Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

t422y3-

fEUwOGrI_9xySFm7aC1WJBlupFdPsg_W2_2uKYA/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů, nic nepřeskakuj a na konci klikni na tlačítko „odeslat“. 
Ve formuláři najdeš jak výklad, tak online pracovní list. 

Ze Kuloušková 1. Přečti si texty v učebnici na str. 48 – Stojatá pevninská voda 
                                                  str. 52 – Tekoucí 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) Shlédni video a zkus dle instrukcí vyrobit svou vlastní perkusi. 
https://www.youtube.com/watch?v=ltRscL43TFM&feature=share&fbclid=I
wAR0pJaTcT3N8MNLJSHcTQFi6pwuKif1Hc-
9jH68oDCaaQ7wuPUlH1MNGuRU 
2) Svůj výrobek vyfoť a pošli na ordosova@zspskrupka.cz  

VV Housová 1. Nakresli na čtvrtku nebo bílý papír o velikosti A4, tužkou, nebo 
pastelkami Opt- art-Iluzi, dle zadání: VV_6A_opt art iluze_zadani.  
2. Svou práci vyfoť a odešli na email housova@zspskrupka.cz  

VZ Krejčová 1. Otevři si 6A_VZ_Dětská krizová centra, Linky důvěry. 
2. Udělej si zápis do sešitu. 
3. Na základě informací, které jsi zjistil(a), zodpověz otázky (napiš číslo otázky 
a odpověď). 
4. Odpovědi vyfoť a pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz  

TV Kodet/Bahník 1) Otevři soubor 6A_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2) Podle výukového textu vypracuj 6A_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1) Otevři si soubor 6A_PV_Práce s papírem. 
2) Dle postupu vytvoř své zvíře. 
3) Své dílo zašli na kodet@zspskrupka.cz nebo messenger. 
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