
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová 1. Otevři si 6A_ČJL_Větné členy - opakování:  základní skladební dvojice + 
Petiška. 
2. Do školního sešitu si opiš rámeček z učebnice – důkaz budeš posílat. 
3. Vypracuj do sešitu Uč. 64/2, 65/3 – napiš, vyfoť, pošli na e-mail 
krejcova@zspskrupka.cz nebo na Messenger. 
4. Poslechni si ukázku na  https://www.youtube.com/watch?v=zH411pxZ9h4  a 

odpověz na otázky pod odkazem. 
5. Napiš do literárního sešitu, vyfoť, pošli na e-mail krejcova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  6A_AJ_revision_(pracovní list)_docx. 
2. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). 
Poté stránku ulož. 
3. Odešli emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

AJ Chárová 1. Otevři si 6A_AJ_ANIMALS (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_ANIMALS (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/1FAIpQLSfygQYCsvm-
LvAXuMpAkHDEDPL7WWqi6d8zw7MFziniHP1HNA/viewform?usp=sf_link  
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve 
druhé online pracovní list. Vše si důkladně pročti a vypracuj. Na konci 
nezapomeň kliknout na tlačítko „odeslat“. 

PPo Kejzlarová Funkce ctrl+c a ctrl+v v textovém editoru  
1. Seznam se s instruktážním textem:  
https://znakynaklavesnici.cz/ctrlv/  (zdroj: internet) 
2. Vyzkoušej si: 

 vkládání screenshotu 

 vkládání obsahu 

 vkládání souboru 
3. Hotovou práci nezapomeň podepsat, vyfoť a odešli  
na e-mail.kejzlarova@zspskrupka.cz  

PPo Jedlička "Funkce ctrl+c a ctrl+v v textovém editoru" 
- vytvoř krátký referát na ibovolné téma velice jednoduchým způsobem - 
označ si porce textu např. na  
  wikipedii do bloku (tahem myši) a pomocí paměťové schránky (ctrl+c -> 
ctr+v) tento text přenes do svého 
  referátu. Nezapomeň však následně v textovém editoru z textu vyjmout 
nesmyslné části (tj. např. barevné 
  hypertextové odkazy, nebo jiné prvky, které do referátu nepatří - zkopírovaná 
tlačítka z webu, atp.) 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 6 

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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své jméno a příjmení + třídu. 

Dě Jungvirtová Udělej si zápis z dokumentu ve Wordu, vyfoť a pošli na email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV Karnoubová J.A. Komenský 
1. Strana 1–2 pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  
2. Vypracuj otázky na str. 2 -3 

Vypracované úkoly odešli na:karnoubova@zspskrupka.cz 
Fy Kodet 1) Otevři si soubor Fy_6A_elektrické spotřebiče (výukový materiál) 

2) Podle výukového materiálu vypracuj ONLINE TEST zde: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7cWbaUWYOQKK-
ACfnfeY4hFGaZKmMYXLC1YOSInmloizJJA/viewform?usp=sf_link     
3) Test se automaticky zašle na email . 

Př Hanusík Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwdFozk8mOj3y_xzOcmuWWvG6X1d
Mp4CU0LYCVEZQoPdCcbw/viewform?usp=sf_link 
Postupuj přesně podle pokynů. Ve formuláři najdeš v první části výklad a ve druhé 
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. 49 a na str. 53 
     Podpovrchová voda a voda v ledovcích 
     Přírodní katastrofy 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – tabulka Voda na Zemi 
4. Samostatnou práci vyfoť a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš své jméno!) 

HV Ordošová 1) Podívej se na video a podle instrukcí zapiš příklady akordů, tak jak jdou za 
sebou. https://www.youtube.com/watch?v=f21w-
Bxq9F8&feature=share&fbclid=IwAR3qtAmzWPzk6IzDyHJzTO4t9LH3DugnkL
srv80Qau1HPHWEom1VpjN-J8c 

2) Výsledek zašli na ordosova@zspskrupka.cz  
3) Pro ty co používají BROŽURKY: nakresli jakýkoliv hudební nástroj do 
brožurky. 

VV Housová 1. Nakresli, nebo namaluj na papír o velikosti A4, čarodějnici, dle zadání 

VV_6.A_čarodějnice_zadani.  

2. Svou práci vyfoť a odešli na email housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová Státní svátek 1. 5. - práce nezadána 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 6A_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2) Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď číslo 
týdne a podpis). 
3) Zašli na chlapci: kodet@zspskrupka.cz dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1) Otevři si soubor 6A_PV_ Čarodějnice. 
2) Dle postupu vytvoř Čarodějnici. 
3) Své dílo zašli na kodet@zspskrupka.cz nebo messenger. 
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