
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
6 

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_holiday_docx. 
2. Do školního sešitu si zapiš nová slovíčka. 
3. Nakresli na papír obrázek, jak by si chtěl/a trávit prázdniny (nezapomeň obrázek 
podepsat). 
Poté soubor vyfoť. 
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz nebo odevzdej do 
školy (BROŽURA). 

M Maňkošová R1 -  Jednotky hmotnosti a jejich převody – písemně do sešitu NEPOSÍLAT 
R2 -   jednotky objemu a obsahu,jejich převody. Pracuj podle zadání v pracovních 
listech, vše písemně do sešitu.NEPOSÍLAT 

IT Jedlička 1.P a 2.P "MS Excel – tvorba tabulky, početní operace" 
- v programu MS Excel vytvoř jednoduchou tabulku na výpočet celkové částky 
dluhu. Vyber si pět spolužáků ze třídy, 
a vytvoř tabulku, ve které tyto žáky seřadíš pod sebe. Do druhého sloupce vedle 
každého jména napiš fiktivní částku, 
kterou ti dluží. Cílem této tabulky je do buňky pod všemi částkami vytvořit vzorec, 
který sečte všechny dlužné částky 
a zobrací celkový dluh. 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.  Egypt - Výklad přepiš do sešitu. Namaluj pyramidu 
R2 -  Kulturní dědictví a tradice našeho regionu. Krupka Vyhledej významná místa 
na netu, vypracuj do sešitu 

ZPV Maňkošová R1  - Evropská unie -prezentace – zapiš si do sešitu výpisky, odpověz na otázky 
R2 – Anorganické sloučeniny – soli - prezentace, výpisky si zapiš si do sešitu 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 1P2P_TV_Základy fotbalu (pracovní list) 
2) Dle instrukcí vypracuj ve wordu nebo překresli hřiště na papír (vyfoť, uveď číslo 
týdne a podpis). 
3) Zašli na chlapci: kodet@zspskrupka.cz dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

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

RPD Maňkošová R1 – jarní výsevy, ošetření rostlin - prezentace, udělej si výpisky, namaluj  
R2 – Zelinářství, konzervace – zapiš do sešitu, namaluj obrázky 

HV Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem II.P_Hv_Hudební kvíz (pracovní list). Vyplň 
odpovědi na otázky, které v pracovním listu najdeš. 
2. Vypracovaný kvíz mi odešli na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

RZV Formánková R1 1. Prostuduj si text. Téma: Péče o nemocné dítě (1. část). 
2. Udělej si výpisky. 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

R21. Přečti si text. Téma: Choroby ve stáří (1. část). 
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2. Udělej si výpisky. 
3. Vypracuj otázky. 
4. Možná písemná konzultace na adrese formankova@zspskrupka.cz 

VPP, PPC Kubištová 1. Pročti si PŠ_2.P_VPP_ Těstovinový salát 
1. Postupuj podle  PŠ_2.P_PPC_Zapečené brambory  
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 
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