
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
3 

Třída: II.P Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

mankosova@zspskrupka.cz 

Facebooková skupina: ------ 

 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Maňkošová R1 Podstatná jména – rod číslo .a pád – prezentace, vypracuj do sešitu cvičení 
R2 Shoda přísudku s podmětem – prezentace, vypracuj do sešitu cvičení 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 2P_AJ_my house_docx. 
2. Do školního sešitu si zapiš nová slovíčka a poté nakresli svůj dětský pokoj. 
3. Vypracuj pracovní list (2P_AJ_my house_docx – 2. strana). 
Poté školní sešit vyfoť. 
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Maňkošová R1 -  Jednotky délky a jejich převody 
R2 -   jednotky času  a jejich převody. Pracuj podle zadání v pracovních listech, 
vše písemně do sešitu. 

IT Jedlička Vytvoř velikonoční přání" 
- v jakémkoliv grafickém programu (může být i program malování) vytvoř 
velikonoční přání - nezapomeň na tradiční 
motivy (zajíček, vajíčko, pomlázka). :) 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své 
jméno a příjmení + třídu. 

OV Maňkošová  R1  - Pracuj podle zadání v pracovním listu. Výklad přepiš do sešitu. Pracovní list 
vypracuj elektronicky a odešli na mankosova@zspskrupka.cz 
R2 -  Pracuj podle zadání v pracovním listu. Výklad přepiš do sešitu. Pracovní list 
vypracuj elektronicky  a odešli na mankosova @zspskrupka.cz 

ZPV Maňkošová R1  - Afrika -prezentace – zapiš si do sešitu výpisky a vyřeš ůlohu 
R2 – Anorganické sloučeniny – prezentace zapiš si do sešitu a vyřeš úlohu 

TV Kodet/Bahník 1. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena. Pročti si, seznam se s informacemi. 
2. Otevři si Žáci_TV_Duševní hygiena (práce s textem). Vyplň podle zadání a 
vyplněné odešli na email bahnik@zspskrupka.cz 
 
Doporučení: Otevři si soubory oba najednou a při pročítání textu lze rovnou 
vyplňovat práci s textem – otázky jsou seřazené popořadě podle textu. 
 
1) Otevři si soubor 1.- 2. P_TV_Duševní hygiena pdf a přečti si text 
2) Otevři si soubor 1.- 2. P_TV_Duševní hygiena (pracovní list) a použij k jeho 
vypracování výukový materiál pdf. 
3) Vypracovaný pracovní list pošli na email kodet@zspskrupka.cz 

VV Maňkošová Přáníčko k velikonocům – namaluj, vyfoť a pošli mankosova@zspskrupka.cz 

RPD Maňkošová Zápich do květináčů – vyrob dle přiloženého návodu, vyfoť a pošli 
mankosova@zspskrupka.cz 

HV Šlechtová Velikonoční prázdniny 

RZV Formánková RZV 1. P -Zneužívání návykových látek  
RZV 2.r.-  Prostuduj si text. Aktivní odpočinek 

VPP, PPC Kubištová 1. Vypracuj PŠ_2.P_VPP_Potraviny (pracovní list)  
2. Odešli na  kubistova@zspskrupka.cz 
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