
Distanční HYMNA 3.A 

 

1. //: Zákeřný virus nám uzavřel školu:// 

    //: a tak se u PC sejdeme spolu:// 

    //: distanční výuka dává nám zabrat:// 

    //: nejsou to prázdniny, musíme makat:// 

 

Ref: Šupy dupy dup,                          

        raz, dva, tři, hej rup,         

        Google classroom ožívá,   

        šupy dupy dup,                  

        raz, dva, tři, hej rup,         

        na meetu to žije!                

      (Pozn. HRA na TĚLO se opakuje v každém refrénu ☺) 

  2. //: Mí milí třeťáci vylezte z peřin:// 

      //: vyskočte z postelí rychlostí vteřin:// 

      //: Mí milí třeťáci, zanechte spánku:// 

      //: zapněte tablety a power banku:// 

 

Ref: Šupy dupy dup,  

        raz, dva, tři, hej rup, 

        Google classroom ožívá, 

        šupy dupy dup, 

        raz, dva, tři, hej rup, 

        na meetu to žije! 

    

 3. //: S kamerou vypnutou účes neřeším:// 

      //: v pyžamu do školy online se těším:// 



      //: Wifina nestíhá, úča se seká:// 

      //: křečka mám na klíně, vedle pes štěká:// 

Ref: Šupy dupy dup,  

        raz, dva, tři, hej rup, 

        Google classroom ožívá, 

        šupy dupy dup, 

        raz, dva, tři, hej rup, 

        na meetu to žije! 

  4. //: Měkké I, tvrdé Y, pozor na chyby:// 

      //: vyberte si knížky, co se vám líbí:// 

      //: Učím se násobit, učím se dělit:// 

      //: anglická slovíčka nemůžu měnit:// 

       

 Ref: Šupy dupy dup,  

        raz, dva, tři, hej rup, 

        Google classroom ožívá, 

        šupy dupy dup, 

        raz, dva, tři, hej rup, 

        na meetu to žije! 

 

   5. //: Vypněte počítač, běhejte venku:// 

       //: můžete sportovat, vyvenčit fenku:// 

       //: Až zase přijde čas, budem se učit:// 

       //: ty naše hlavičky myšlením mučit:// 

Ref: Šupy dupy dup,  

        raz, dva, tři, hej rup, 

        Google classroom ožívá, 

        šupy dupy dup, 

        raz, dva, tři, hej rup, 

        na meetu to žije! 

     6. //: Chybí nám kontakt a chybí nám režim:// 

         //: kdo online nezkusil, jako by nežil:// 

         //: Kdy se zas sejdeme, to nikdo neví:// 

         //: bude to do prázdnin? Kdo nám to poví?:// 

 



 Ref: Šupy dupy dup,                              Šupy dupy dup,  

        raz, dva, tři, hej rup,                       raz, dva, tři, hej rup, 

        Google classroom ožívá,                3.A to nevzdává, 

        šupy dupy dup,                                šupy dupy dup, 

        raz, dva, tři, hej rup,                       raz, dva, tři, hej rup, 

        na meetu to žije!                             ONLINE ŠKOLA ŽIJE!!     
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