
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová Dodělej všechny minulé úkoly, které ti chybí a zašli na 
krejcova@zspskrupka.cz 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  6A_AJ_ sport_docx. 
2. Zapiš si do školního sešitu novou slovní zásobu. 
3. Učebnice, strana 54 cv. 2. ČTENÍ + PŘEKLAD. 
4. Vypracuj pracovní list (nezapomeň se podepsat). 
Poté soubor ulož nebo vyfoť. 
5. Odešli emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

AJ Chárová 1. Otevři si 6A_AJ_FAIRY TALE (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_FAIRY TALE (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, minulý čas a příčestí minulé. 

M Hanusík TÉMA: NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK II – ZPŮSOB Č. 2 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef6oN606JhJBta1buqXPUj4sc-
0ONaRMcIoCmsj5_Ar9LptQ/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 WordArt 
1. Seznam se s instruktážním textem:  
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/n%c3%a1stroje-wordart-eb0e6ddc-d9ff-
4d4a-859f-fa28e5ad2d00?ui=cs-cz&rs=cs-cz&ad=cz  (zdroj: internet) 
2. WordArt je galerie stylů textu, které můžeš přidávat  

 do publikací, abys vytvořil ozdobný efekt, třeba stínování nebo 
zrcadlení (odraz) textu 

 WordArt použij, když chceš do dokumentu přidat zvláštní textové 
efekty 

 pomocí WordArtu můžeš třeba roztáhnout nadpis, zkosit text, vyplnit 
textem přednastavený obrazec nebo použít přechodovou výplň apod.  

2. Vyzkoušej si na libovolném textu, jak vložit WordArt (text nemusí být příliš dlouhý). 
3. Hotovou práci nezapomeň podepsat, vyfoť a odešli  
na e-mail.kejzlarova@zspskrupka.cz  

PPo Jedlička "Wordart" 
- použij dokument z minulého úkolu, nadpis a tvé jméno však uprav pomocí 
funkce "Wordart" 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětunapiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

Dě Jungvirtová Udělej si zápis na téma: Divadlo, sport a věda ve starověkém Řecku. 

OV Karnoubová T.G. Masaryk 
1. Strana 1–2 pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  
2. Vypracuj otázky na str. 2 -3 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 7 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef6oN606JhJBta1buqXPUj4sc-0ONaRMcIoCmsj5_Ar9LptQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef6oN606JhJBta1buqXPUj4sc-0ONaRMcIoCmsj5_Ar9LptQ/viewform?usp=sf_link
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/n%c3%a1stroje-wordart-eb0e6ddc-d9ff-4d4a-859f-fa28e5ad2d00?ui=cs-cz&rs=cs-cz&ad=cz
https://support.microsoft.com/cs-cz/office/n%c3%a1stroje-wordart-eb0e6ddc-d9ff-4d4a-859f-fa28e5ad2d00?ui=cs-cz&rs=cs-cz&ad=cz
mailto:kejzlarova@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz


3. Vypracované úkoly odešli na:karnoubova@zspskrupka.cz  

Fy Kodet 1) Otevři si soubor 6A_Fy_myšlenková mapa 
2) Dle instrukcí vytvoř myšlenkovou mapu z uvedených témat. 
3) Myšlenkovou mapu vypracuj na formát A4, používej barvy, obrázky – co tě 
napadne 
4) Myšlenkovou mapu vyfoť a zašli na kodet@zspskrupka.cz 

Př Hanusík TÉMA: STEJNOKŘÍDLÍ 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDMpxDHKnOgbafHgEBMj4d
ZQoz5vzRnyAV6SKn4hSXjnpIqQ/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. 56-59 – Vznik a složení půdy 
                                            na str. 59-60 – Půdní druhy a půdní typy 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci – překresli a vylušti křížovku na str. 61 dole 
4. Samostatnou práci vyfoť a pošli mi ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš: Zeměpis 7. týden a své jméno!) 

HV Ordošová Přehraj si video a tleskej rytmická cvičení dokud to nebude bez chyby!!!�Hezký 

týden vám všem ❤️ 
 
https://youtu.be/IQXOyB3xQK4  

VV Housová 1. Nakresli, nebo namaluj na papír o velikosti A4, lidskou postavu, dle zadání: 

VV_6.A_lidska_postava. 

2.  Kresbu či malbu soustřeď na teplé, či studené odstíny barev.  

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

 

VZ Krejčová Státní svátek 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 6A_TV_vlastní hodina tělocviku. 
2) Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů . 
3) Svou práci vyplň ve wordu, nebo přepiš na papír.  
4) Svou praci zasílejte na emailové adresy: 
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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