
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
8 

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, pád, životnost– prezentace, vypracuj do sešitu 
cvičení 
R2 opakování učiva –  vypracuj do sešitu cvičení NEPOSÍLAT 

AJ Zacharda 1. Otevři si soubor 2P_AJ_small talk - souhlas,nesouhlas_docx. 
2. Opiš výklad do školního sešitu. 
Poté školní sešit vyfoť. 
3. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz 

M Maňkošová R1 -  Základní geometrické pojmy – písemně do sešitu NEPOSÍLAT 
R2 -  bod, přímka rovnoběžka, kolmice Pracuj podle zadání v pracovních 
listech, vše písemně do sešitu. NEPOSÍLAT 

IT Jedlička neposláno 

OV Maňkošová  R1  - Náš stát - historická období – vypracovat do sešitu 
R2 -  souhrnné opakování – NEPOSÍLAT vše do sešitu 

ZPV Maňkošová R1  - ČR na mapě – přečti a vypracuj otázky NEPOSÍLAT vše do sešitu 
R2 –  Bezpečné zacházení s chem. látkami – výpisky do sešitu NEPOSÍLAT 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 1P2P_TV_oblíbený sportovec (pracovní list) 
2) Dle instrukcí popiš svého sportovního hrdinu. Jakýkoli sport. 
3) Pracovní list vytiskni, vyplň, vyfoť a pošli na email. Nebo vypracuj na čistý 
papír formát A4, vyfoť a zašli. 
Chlapci zasílají na kodet@zspskrupka.cz 
Dívky zasílají na bahnik@zspskrupka.cz 

VV Maňkošová Práce s různými materiály – výroba ovečky hotové vyfoť a pošli na 
mankosova@zspskrupka.cz 

RPD Maňkošová R1 – okrasné venkovní rostliny – pročti si presentaci a udělej výpisky do sešitu 
NEPOSÍLAT 
R2 – polní a zemědělské plodiny – pročti a udělej výpisky do sešitu 
NEPOSÍLAT 

HV Šlechtová 1.Otevři si prezentaci s názvem II.P_Hv_Druhy tanců. Přečti si postupně celou 
prezentaci a splň úkoly v ní zadané. 
2. Úkoly mi odešli na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

 PPC Kubištová 1. Postupuj podle  PŠ_2.P_PPC_Kuřecí čína 
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 
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