
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
4 

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  Slovesa - číslo a čas - LV - básnička. 

2) Vypracuj pracovní list 3.A_ČJ  Slovesa - číslo a čas - LV - básnička.   

Pokud nemůžeš vyplnit přes počítač tak můžeš na čistý papír. 

3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku nebo WhatsApp. 

AJ Jungvirtová 1) Vypracuj pracovní list na téma: My pet. 
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. Otevři si pracovní list AJ_3A_revision (pracovní list). Pracovní list vypracuj podle 
zadání. 
2. Hotový pracovní list ulož. 
3. Odešli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz 
4. Opakuj si z knížky a sešitu slovíčka, která už umíme. 

M Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_M Násobení trojciferných čísel jednociferným 
činitelem - geometrická tělesa). 

2) Vypracuj pracovní list 3.A_M Násobení trojciferných čísel jednociferným 
činitelem - geometrická tělesa.  
Pokud nemůžeš vyplnit přes počítač tak můžeš na čistý papír. 

3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku nebo WhatsApp.  

PRV Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_PRV Části kvetoucích rostlin. 
2) Vypracuj pracovní list 3.A_PRV Části kvetoucích rostlin.  

Pokud nemůžeš vyplnit přes počítač tak můžeš na čistý papír. 
3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku nebo WhatsApp. 

HV Soudková 1) Poslechni si píseň (Dvě láhve vína )  
https://www.youtube.com/watch?v=OxRptnrg7B8 . 

2) 2) Zazpívej si píseň (Dvě láhve vína) 
https://www.youtube.com/watch?v=OxRptnrg7B8 . 

VV Soudková 1) Prohlídni si prezentaci jak vytvořit obrázek obkreslením ruky 
https://www.youtube.com/watch?v=VCBIKl7R7uI . 

2) Podle odkazu si vyber jakýkoliv obrázek a pokus se ho pomocí obkreslení ruky 
vyrobit https://www.youtube.com/watch?v=VCBIKl7R7uI . 

3) Odešli vypracované zpět. 

TV Soudková 1) Prohlídni si odkaz jak cvičit s hudbou Just Dance 
https://www.youtube.com/watch?v=i9tcpnepZ9M . 

2) 2) Zacvič si podle odkazu s hudbou 
https://www.youtube.com/watch?v=i9tcpnepZ9M . 

PV Soudková 1) Prohlídni si prezentaci https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0 . Jak 
zdobit velikonoční kraslici voskovkou. 
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2) Ozdob jedno velikonoční vajíčko dle své fantazie. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0 . 

3) 3)Odešli vypracované zpět. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0

