
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
4 

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 –  vypracuj do sešitu cvičení 

AJ Zacharda 1. Otevři soubor 2P_AJ_my classroom_docx. 

2. Proveď zápis slovní zásoby do školního sešitu. 

3. Vypracuj pracovní list (pojmenuj anglicky obrázky). 
4. Odešli mi celý soubor 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 neposláno 

OV Maňkošová  R1  - Nejstarší civilizace. Výklad přepiš do sešitu. 
R2 -  Kulturní dědictví a tradice našeho regionu. Vyhledej zajímavosti na netu, 
vypracuj do sešitu 

ZPV Maňkošová R1  - Antarktida -prezentace – zapiš si do sešitu výpisky a vyřeš úlohu- jaký je 
celosvětový význam? 
R2 – Anorganické sloučeniny – hydroxidy- prezentace, výpisky si zapiš si do sešitu 

TV Kodet/Bahník Velikonoční prázdniny 

VV Maňkošová Práce s textilií a barvou – zkus si doma vyrobit, vyfoť a pošli 
mankosova@zspskrupka.cz 

RPD Maňkošová R1 – vegetační činitelé rostlin - prezentace, udělej si výpisky, co potřebují rostliny k 
růstu 
R2 – Množení rostlin – zapiš do sešitu, namaluj obrázek a odpověz na otázky 

HV Šlechtová 1.Otevři si pracovní list s názvem II.P_Hv_procvičování (pracovní list). Vyplň 
odpovědi na otázky, které v pracovním listu najdeš. Pracovní list pak ulož. 
2. Odešli mi pracovní list na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

RZV Formánková R1 -1. Prostuduj si text. Téma: Být zdravý. 
       2. Vypracuj pracovní list. 
           Možná písemná konzultace na adrese 
R2 - 1. Přečti si text. Téma: Choroby ve stáří. 
        2. Udělej si výpisky. 
        3. Vypracuj pracovní list, opakování. 
        3. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

VPP, PPC Kubištová Prostuduj PŠ_2.P_PPC_ Bramboráky 
1. Postupuj podle  PŠ_2.P_PPC_ Bramboráky 
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 
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