
 
 

Před
mět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJL Krejčová práce není zadána 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor  6A_AJ_fairy tale (pohádka)_docx. 
2. Zapiš do školního sešitu novou slovní zásobu. 
3. Zopakuj si minulý čas a příčestí minulé nepravidelných sloves. 
4. Vypracuj pracovní list. 
Poté soubor ulož. 
5. Odešli dokument emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

AJ Chárová 1. Otevři si 6A_AJ_READING BOOKS (VÝKLAD). Přečti si postupně všechny 
texty.  
2. Jednotlivé texty si zapiš do sešitu (AJ – ŠKOLNÍ) 
3. Otevři si pracovní list 6A_AJ_READING BOOKS (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 II 
Klikni na tento odkaz: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL02w2mj78Sr86ukpT-ov0G-
gTEOmF7SVF54JiaRRZbyYESg/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 krátký referát o městě Krupka.  
2. Při tvorbě tohoto referátu na dané téma využij poznatky z týdne č. 7, 8  – WordArt 
(nadpis a tvé jméno uprav pomocí funkce "WordArt"). 
3. Hotovou práci nezapomeň podepsat, vyfoť a odešli  
na e-mail.kejzlarova@zspskrupka.cz 

PPo Jedlička Barva stránky, vodoznak" 
- použij dokument z minulého úkolu, změn barvu podkladové stránky 
dokumentu dle vlastního výběru. Na internetu 
si najdi, k čemu se v dokumentu používá "vodoznak", a následně do 
dokumentu vlož i vhodné slovo formou vodoznaku. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

Dě Jungvirtová Přečti si nové téma – Starověký Řím a jeho vznik. Udělej si zápis do sešitu. Nebo 
vytiskni a nalep do sešitu. 

OV Karnoubová Lidská práva 
1. Strana 1 pozorně pročti, proveď zápisky do sešitu  
2. Odpověz na otázky, pokud neznáš odpověď, pokus se vyhledat na internetu 

Vypracované úkoly odešli na:karnoubova@zspskrupka.cz 

Fy Kodet 1) Otevři si soubor 6A_fy_Složitějši elektrické obvody (výukový materiál) 
2) Podle výukového materiálu vypracuj 6A_fy_Složitější elektrické obvody (pracovní 
list)  
3) Svou práci zašli na kodet@zspskrupka.cz 

POKYNY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 9 

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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Př Hanusík TÉMA: SÍŤOKŘÍDLÍ; DENNÍ MOTÝLI 
Klikni na tento odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-
aXAKT7LhkvtQeCHrNqWItxZjBIEp27M1h10pPc1UakmnvQ/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. 67 – Savany 
                                            na str. 67-68 – Pouště a polopouště 
2. Proveď zápisy učiva do sešitu 
3. Vypracuj samostatnou práci a pošli ji na email 01skola@seznam.cz 
    Práci označ: Zeměpis 9. týden a své jméno 

HV Ordošová Pro ty, co mají přístup k internetu:  
Podívej se na video a odpověz na následující otázky: 
1) z kolika tónů se skládá stupnice? 
2) vyjmenuj její tóny 
https://youtu.be/2km-EvYT3Xo 
V brožurce: 
Vyjmenuj alespoň čtyři druhy not, které znáš, které sis zapamatoval-a 
 z minulého pracovního listu.:)) 

VV Housová 1. Namaluj, nebo nakresli (pokud nemáš barvy) na papír o velikosti A4 obrázek, dle 
zadání: VV_6.A_volna_malba. Téma je volné, můžeš tedy namalovat cokoliv. 
Pod obrázek napiš, co jsi namaloval/a. 

2. Svou práci vyfoť telefonem a odešli ke kontrole na email: 
housova@zspskrupka.cz 

VZ Krejčová práce není zadána 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 6A_TV_Zdravá výživa (výukový materiál) 
2) Podle výukového materiálu vypracuj 6A_TV_Zdravá výživa (pracovní list) 
3) Svou práci vyfoť, vytiskni, nebo odešli ve wordu na: 
Chlapci: kodet@zspskrupka.cz  
Dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

PV Kodet 1) Otevři si soubor 6A_PV_Plující rybka 
2) Dle návodu vyrob rybku, vyfoť jí a zašli na kodet@zspskrupka.cz 
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