
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová 1. Otevři si 6A_ČJL_Shoda přísudku s podmětem + Regionální pověsti-
Krupské pověsti. 
2. Opiš si výklad do sešitu a přemýšlej i nad tím, co zapisuješ. 
3. Vypracuj cvičení a zašli na krejcova@zspskrupka.cz. 

4. Přečti si pověst a zodpověz otázky pod textem, své odpovědi zapiš do 
literárního sešitu a zašli vyfocené na krejcova@zspskrupka.cz 
Úkoly jsou na 2 týdny. 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  6A_AJ_ revision_docx. 
2. Zopakuj si slovní zásobu z předchozích lekcí. 
3. Učebnice, strana 58 cv. 1 a 59 cv. 2. OPAKOVÁNÍ – přečti si otázky a 
odpověz na ně. 
4. Vypracuj pracovní list (pracovní sešit, str. 59, cv. 6 co máš v plánu o ……,  
cv. 7 odpověz na otázky celou větou, vyber slova z rámečku, cv. 8, doplň 
slova z nabídky). 
Poté pracovní sešit vyfoť. 
5. Odešli emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

AJ Chárová 1. Otevři si 6A_AJ_SPORT (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_SPORT (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. 

M Hanusík TÉMA: NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJppQrARMekv-
uuSJV1PzQKG0HLfC4klALWOVzXJNE4d80OQ/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 Tvorba jednoduchého referátu s použitím WordArtu 
1. Napiš jednoduchý referát, který bude obsahovat informace o Tvém odpočinku a 
volných chvílích (jak v tomto období doma odpočíváš, čemu se věnuješ, jaké máš 
koníčky, jak trávíš „odpočinkový čas“).  
2. Při tvorbě tohoto referátu na dané téma využij poznatky z týdne č. 7 – WordArt. 
3. Hotovou práci nezapomeň podepsat, vyfoť a odešli  
na e-mail.kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička  

Dě Jungvirtová Vypracuj pracovní list: Opakování kultury starověkého Řecka a pošli na email. 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

OV Karnoubová Václav Havel 
1. Strana 1–2 pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  

Vypracované úkoly odešli na:karnoubova@zspskrupka.cz 

Fy Kodet 1) Otevři si výukový materiál 6A_Fy_Elektrický obvod - schéma  
2) Vypracuj pracovní list 6A_Fy_ Elektrický obvod - schéma (pracovní list) 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 8 

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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3) Práci zašli na kodet@zspskrupka.cz 
Př Hanusík TÉMA: PLOŠTICE 

Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucamIOO2wp9qLHPd0LIM0
WthrkmOFAHIG6Yg6kHgQFM364A/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. 63-64 – Život na Zemi 
                                            na str. 66 – Tropické lesy 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci (A) a (B) a pošli ji na email 01skola@seznam.cz 
    (do předmětu napiš: Zeměpis 8. týden a své jméno) 

HV Ordošová Podívej se na video a uhodni písničku 😃 
https://youtu.be/Zpe4xs8jHaM  
Pro bez interneťáky: 
Napiš alespoň 5 žánrů hudby. 

Napiš, který z nich máš nejraději ☺. 

VV Housová 1. Na papír či čtvrtku o velikosti A4 otiskni přírodniny, dle zadání: 
VV_6.A_tiskoviny_zadani. Mohou to být trávy, květiny, plody stromů. Kombinuj 
maximálně tři barvy, které se k sobě budou hodit. Po zaschnutí dokresli 
pastelkami.  

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

VZ Krejčová 1. Otevři si 6A_VZ_Člověk a zdraví – duševní a tělesné zdraví. 
2. Zapiš si do sešitu, pošli důkaz na krejcova@zspskrupka.cz, nauč se, příští 
týden dostaneš test. 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 6A_TV_oblíbený sportovec (pracovní list) 
2) Dle instrukcí popiš svého sportovního hrdinu. Jakýkoli sport. 
3) Pracovní list vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli na email. Nebo vypracuj na čistý papír 
formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 

PV Kodet Tento týden je úkol jednoduchý . Napište mi na papír, nebo v programu word 
seznam prací, se kterými musíte doma pomáhat v době karantény . Pište pravdivě, 
uvidíme, jaký jste pomocníci. Email kodet@zspskrupka.cz 

 
 
 

mailto:kodet@zspskrupka.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucamIOO2wp9qLHPd0LIM0WthrkmOFAHIG6Yg6kHgQFM364A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScucamIOO2wp9qLHPd0LIM0WthrkmOFAHIG6Yg6kHgQFM364A/viewform?usp=sf_link
mailto:01skola@seznam.cz
https://youtu.be/Zpe4xs8jHaM
mailto:housova@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz
mailto:bahnik@zspskrupka.cz
mailto:kodet@zspskrupka.cz

