
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
7 

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 – pravopis koncovek – prezentace, vypracuj do sešitu cvičení 
R2 Shoda přísudku s podmětem –  vypracuj do sešitu cvičení 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2P_AJ_small talk_docx. 
2. Opiš výklad do školního sešitu a následně nakresli obrázek (porozuměl, 
neporozuměl). 
Poté školní sešit vyfoť. 
4. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

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 Powerpoint – úvod, základní nástroje, odesílání 
dokumentu" 
- v programu MS Powerpoint vytvoř prezentaci o minimálně třech stránkách, 
která bude celá o tobě. Vlož 
na každou stránku prezentace ilustrační fotografii. 
- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do předmětu napiš 
své jméno a příjmení + třídu. 

OV Maňkošová  R1  - Náš stát historická období 
R2 -  Fungování a vliv medií ve společnosti 

ZPV Maňkošová R1  - opakování Austrálie, Evropa a EU 
R2 – Anorganické sloučeniny – opakování  

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 1P2P_TV_vlastní hodina tělocviku. 
2) Vytvoř svou vlastní hodinu tělesné výchovy podle tvých snů . 
3) Svou práci vyplň ve wordu, nebo přepiš na papír.  
4) Svou praci zasílejte na emailové adresy: 
CHLAPCI: kodet@zspskrupka.cz  
DÍVKY: bahnik@zspskrupka.cz 

VV Maňkošová Vplétání textilií – Lapač snů ke dni matek, vyrob a vyfoť pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 

RPD Maňkošová lesní a okrasné dřeviny 
vycházka do okolí – poznávání stromů a keřů – udělej foto a pojmenuj co jsi vyfotil 

HV Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem II.P_Hv_Hudební kvíz 2 (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 (2. 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 (2. část). 
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_ Polévky 
1. Postupuj podle  PŠ_2.P_PPC_Zapečené brambory  
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 
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