
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
9 

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 - žádost o radu a o pomoc_docx. 
2. Zapiš si do školního sešitu nové fráze (žádost o radu, o pomoc). 
3. Nakresli obrázek, ve kterém bude jedna osoba žádat o pomoc druhou. Ke 
každé osobě přimaluj bublinu a do ní napiš žádost o pomoc, kterou sis vybral ze 
slovní zásoby a odpověď druhé osoby vymysli (jako komiks). 
Poté kresbu vyfoť. 

3. Odešli mi fotku emailem na adresu zacharda@zspskrupka.cz. 
M Maňkošová  Rovinné útvary –  čtverec a obdélník 

   Pracuj podle zadání, vše písemně do sešitu. NEPOSÍLAT 

IT Jedlička 1.P a 2.P "MS Powerpoint – tvorba prezentace, přechody, 

návrh" 
- ůžeš použít prezentaci z minulého úkolu. Doplň do prezentace 

přechody (ke všem stránkám) a použij i návrh, 

tím změníš design celého dokumentu. Slaď následně barvy písma 

vůči barvě použitého návrhu, aby byla prezentace 

příjemná na pohled. =) 

- úkol odešli do emailové schránky: ezechiel@seznam.cz. Do 

předmětu napiš své jméno a příjmení + třídu. 
 

OV Maňkošová R1  - Mezníky novověkých dějin – vypracovat do sešitu 
R2 -  souhrnné opakování – historie ČR – NEPOSÍLAT vše do sešitu 

ZPV Maňkošová R1  - Hospodářství ČR – přečti a vypracuj otázky NEPOSÍLAT vše do sešitu 
R2 –  Neutralizace Ph – výpisky do sešitu NEPOSÍLAT 

TV Kodet/Bahník 1) Otevři si soubor 1P2P_TV_Zdravá výživa (výukový materiál) 
2) Podle výukového materiálu vypracuj 1P2P_TV_Zdravá výživa (pracovní list) 
3) Svou práci vyfoť, vytiskni, nebo odešli ve wordu na: 
Chlapci: kodet@zspskrupka.cz  
Dívky: bahnik@zspskrupka.cz 

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

RPD Maňkošová R1 – Rostliny jako koření – pročti si presentaci a udělej výpisky do sešitu 
NEPOSÍLAT 
R2 – Ovocnářství – pročti a udělej výpisky do sešitu NEPOSÍLAT 

HV Šlechtová 1. Otevři si pracovní list s názvem Hv_Zadání a přečti si úkoly v něm zadané.  
2. Úkoly mi odešli na adresu slechtova@zspskrupka.cz 

 PPC,VPP Kubištová Pročti si PŠ_2.P/1.r._VPP_ Ryby 
. Postupuj podle  PŠ_2.P/1.r._PPC_Salámová pomazánka 
2. Hotové vyfoť a pošli na kubistova@zspskrupka.cz 
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