
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
5 

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 – vzory rodu ženského – prezentace, vypracuj do sešitu 
cvičení 
R2 Shoda přísudku s podmětem –  vypracuj do sešitu cvičení 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2P_AJ_travel_docx. 
2. Do školního sešitu si zapiš nová slovíčka. 
3. Nakresli na papír obrázek dovolené a použij všechna nová slovíčka ve výkresu 
(např. slunce, pláž, moře, loď atd.). 
Poté soubor vyfoť. 
4. Odešli mi pracovní list emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo 
odevzdej do školy (BROŽURA – pouze pracovní list). 

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 "MS Excel – tvorba tabulky, vyhledávání informací, wikipedia.cz" 
- v programu MS Excel vytvoř tabulku vývoje počtu nakažených obyvatel ČR 
koronavirem za poslední týden. Potřebné údaje 
si vyhledej na internetu - tabulka by měla mít sedm sloupců (označ je názvy dnů), 
a řádek s čísly označený slovem "Počet nakažených". 
Nezapomeň na rámečky, případně můžeš tabulku i obarvit. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš své 
jméno a příjmení + třídu. 

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  - Austrálie a Australský svaz -prezentace – zapiš si do sešitu výpisky a pusť si 
dokument 
R2 – Anorganické sloučeniny – kyseliny - prezentace, výpisky si zapiš si do sešitu 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři soubor 1P2P_TV_Skok vysoký (výukový text) 
2) Podle výukového textu vypracuj 1P2P_TV_Skok vysoký (pracovní list) 
3) Pracovní list zašli na kodet@zspskrupka.cz 
1. Pusť si video na tomto odkazu 
https://drive.google.com/file/d/1yzNt_LsXoVn8rBUU-
HnXkplm1yJRdcqf/view?usp=sharing 
2. Prohlédni si ho a zacvič si podle něj také. 
3.Můžeš se vyfotit a na email bahnik@zspskrupka.cz poslat, jak ti to šlo. 
Pozn.: Písnička se jmenuje TABATA. 

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

RPD Maňkošová R1 – pěstování pokojových  rostlin - prezentace, udělej si výpisky, namaluj a 
odpověz 
R2 – Zelinářství, výsadba a sklizeň – zapiš do sešitu, namaluj obrázky 

HV Šlechtová Pracovní list křížovka – vyplnit a poslat na slechtova@zspskrupka.cz 

RZV Formánková R1 1. Prostuduj si text. Téma: Dětské nakažlivé nemoci, prevence. 
2. Udělej si výpisky. 
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3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

R2 1. Přečti si text. Téma: Stáří, změny ve stáří. 
2. Udělej si výpisky. 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

VPP, PPC Kubištová 1. Postupuj podle  PŠ_2.P_PPC_ Květáková polévka 
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 
R1 1. Pročti si a doplň úkol PŠ_2.P_VPP_Skladování  
2. Odešli na kubistova@zspskrupka.cz 
R2 Pročti si PŠ_2.P_VPP_Jatečné maso 
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