
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
11 

Třída: III.A Kam si napsat o úkoly k domácímu 
vzdělávání? 

soudkova@zspskrupka.cz  

Facebooková skupina: https://www.facebook.com/groups/2548348842052278/ 
Dráčci 3.A - ZŠ a SŠ KRUPKA 

 

 

 
 
 
 

Předmět: Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_ČJ Opakování vyjmenovaných slov + literatura. 
2) Vypracuj pracovní list 3.A_ČJ Opakování vyjmenovaných slov + literatura. 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést bezkontaktně každou 
středu. 

AJ Jungvirtová 1. Vypracuj pracovní list na téma: Revision (opakování) 
2. Vyplněný pracovní list ulož ve svém počítači a pošli na můj email jungvirtova@zspskrupka.cz 
3. V případě, že nezvládneš vyplnit pracovní list, odpovědi na otázky zaznamenej na svůj papír, ten 
vyfoť mobilním telefonem (aby to bylo možné přečíst) a pošli na můj email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

AJ Růžičková 1. Vypracuj pracovní list na téma: Revision (opakování) 
2. Vyplněný pracovní list ulož ve svém počítači a pošli na můj email jungvirtova@zspskrupka.cz 
3. V případě, že nezvládneš vyplnit pracovní list, odpovědi na otázky zaznamenej na svůj papír, ten 
vyfoť mobilním telefonem (aby to bylo možné přečíst) a pošli na můj email 
jungvirtova@zspskrupka.cz 

M Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_M Opakování 3 ročníku. 
2) Vypracuj pracovní list 3.A_M Opakování 3 ročníku. 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést bezkontaktně každou středu. 

PRV Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_PRV  Společné znaky s ostatními živočichy – v čem se odlišujeme. 
2) Vypracuj pracovní list 3.A_PRV    Společné znaky s ostatními živočichy – v čem se odlišujeme 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést bezkontaktně každou středu. 

HV Soudková 1)Prohlídni si odkaz:   https://www.youtube.com/watch?v=8hvM1LPvOF4  

2) Podívej se na hudební pohádku. 
VV Soudková 1) Prohlídni si odkaz   https://www.youtube.com/watch?v=1pY80LD8i8c  

2) Namaluj na čtvrtku, nebo papír kresbu postavy v pohybu. 
3) Pošli vypracované zpět. 

TV Soudková 1) TV v přírodě. Jděte na procházku a relaxujte. 
2) Cvičte dechová cvičení a protahovací cviky na podporu správného držení těla.  

PV Soudková 1) Prohlídni si odkaz  https://www.youtube.com/watch?v=G-cKBl5hIcA  
2) Ozdob, namaluj kámen. 
3) Pošli vypracované zpět. 
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