
POKYNY PRO DOMÁCÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ – TÝDEN ČÍSLO: 
7 

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 

 

 

Předm
ět: 

Vyučující: Program týdne – pokyny vyučujícího: 

ČJ Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_ČJ Opakování učiva 3. ročníku + literatura. 

2) Vypracuj pracovní list 3.A_ČJ Opakování učiva 3. ročníku + literatura. 

Pokud nemůžeš vyplnit přes počítač tak můžeš na čistý papír. 

3) Ofotit a odeslat na e-mail, FB stránku, WhatsApp, nebo donést bezkontaktně každou středu. 

AJ Jungvirtová 1. Vypracuj pracovní list na téma: Mum is cooking. 
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 Witch - čarodějnice 
1. Vypracuj pracovní list witch – čarodějnice. 
2. Hotový pracovní list pošli na adresu ruzickova@zspskrupka.cz. Nebo zanes hotový své paní 
učitelce do školy. 
3. Nezapomeň si dále opakovat všechna slovíčka, která jsme se spolu již naučili. 

M Soudková 1) Prohlídni si pracovní list 3.A_M Písemné násobení jednociferným činitelem – geometrická 
tělesa. 

2) Vypracuj pracovní list 3.A_M Písemné násobení 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  Bezobratlí živočichové – živočichové podle druhu potravy. 
2) Vypracuj pracovní list 3.A_PRV  Bezobratlí živočichové – živočichové podle druhu potravy .  

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

HV Soudková 1) Prohlídni si odkaz: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nqd6t1inhCg&list=PL3WrFU8w7SuJcMPrz77_yJWbRQ
GMRvhic&index=20 

2) Zazpívej si píseň „Skřítkové tesaři“. 

VV Soudková Svátek práce. 

TV Soudková 1) Prohlídni si odkaz:  https://www.youtube.com/watch?v=-Tc-UCuoMys 
 
2) Zahraj si doma hru s míčem „Školka“. 

PV Soudková 1) Prohlídni si odkaz https://www.youtube.com/watch?v=bzojIGZxcCc  . 
2) Vyrob přáníčko ke dni Matek. 
3) Pošli vypracované zpět. 
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