
3.ročník 

 

 

PLÁN NA TÝDEN   16. 3. 2020 - 20. 3. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali 

probrané učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. 

Tento sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-

online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete 

psát na můj e-mail. Děkuji za spolupráci. 

 

U Č I V O  

Český jazyk 

STŘEDA: Opakování vyjm. slov B, L, M, P, S, V. Pořád platí 

učebnice stránky 54 – 57, pokud ještě nemáte. Pracovní sešit str. 57 – 

58. Pokud už máte hotovo, procvičujte na internetových stránkách. 

ČTVRTEK: Učebnice str. 55 (54 nová) - přes folii vypracovat 

cvičení 5 – křížovka. Do sešitu Čj-Š napište rozdíly strana 56 a 57 – 

jako děláme ve škole, ze žlutého rámečku, označte si barevně. 

PÁTEK: Vypracujte v pracovním sešitě stranu 59. 

      Matematika  

STŘEDA: V učebnici stále platí stránky 66 – 70. Do čmáráku 

vypracuj úlohu 7 na str. 69. Na str. 70 si prohlédni cvičení 1 – 

přičítání jednotek do celých desítek (123 + 7 = 130). Vypracuj slovní 

úlohu 4 na str. 70 (zápis, výpočet, odpověď). 

ČTVRTEK: Z pracovního sešitu (obrázek máte tady dole pod 

tabulkou) vypracujte do čmáráku cvičení 4, 5, 6 na str. 12. 

PÁTEK: Z pracovního sešitu (obrázek máte tady dole pod tabulkou) 

vypracujte do čmáráku cvičení 1, 2, 3 na str. 13. 

      Člověk a jeho  

       svět  
STŘEDA - PÁTEK: Přečtěte si v učebnici stránky 38 – 40. 

Anglický jazyk 

STŘEDA: Stále platí opakování lekce 1 – 15. V pracovním sešitě 

zkuste vypracovat cvičení 1, 2, 3 na straně 34. Nadále se učte 

slovíčka z lekcí 16 + 19 (oblečení). 

ČTVRTEK: Procvičujte slovíčka, vypracujte cvičení 1, 2 na str. 40. 

PÁTEK: Procvičujte slovíčka, využijte k tomu internetové stránky. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1732 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes 

http://skolicka6.sweb.cz/ANGLICKEKRIZOVKY/OBLECENI.htm 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1732
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes
http://skolicka6.sweb.cz/ANGLICKEKRIZOVKY/OBLECENI.htm


 

 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali 

probrané učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. 

Tento sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-

online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete 

psát na můj e-mail zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Pracovní sešit str. 60 – doplň, barevně označ v zadání 

slova (jako děláme ve škole), po straně doplň příbuzná slova. Čtení – 

čti každý den z oblíbené knihy. 

ÚTERÝ: Předpony vy-, vý-. Připravila jsem pro vás video s mým 

vysvětlením: https://youtu.be/Gn4iUxKW43c 

STŘEDA: Předpony vy-, vý- jsem vám ukázala na videu, tak si 

zkuste udělat z pracovního sešitu str. 61 cvičení A (vzor: dělá – 

vydělá – označte předponu barevně) a cvičení C. 

ČTVRTEK: Učebnice str. 57 (nová 56) cvičení 13. Všeználkova hra 

– sestav slova a doplň y, i (od 1 – 10). Zítra si to na videu 

zkontrolujeme. Čtení – video pohádka od p. asistentky:  

https://youtu.be/FB6uUeEDZ7Y 

PÁTEK: Opakuj si všechna vyjmenovaná slova. Na videu máš 

kontrolu úkolu (Všeználek): https://youtu.be/malml0vH7kg Pracovní 

sešit str. 61 cvičení D, po straně doplň y – předpony a vymysli další 

slova. 

      Matematika  

PONDĚLÍ: Každý den si vypočti jeden sloupec z folie (násobení, 

dělení, sčítání, odčítání pod sebe). Přepiš do čmáráku a vypracuj 

přiložená cvičení 4, 5, 6 na str. 13 (tady pod tabulkou). Slovní úloha 4 

- zápis, výpočet, odpověď. 

ÚTERÝ: Pracovní sešit (opět ofoceno tady pod plánem) str. 14 

cvičení 1. 

STŘEDA: Vypočti z pracovního sešitu (opět ofoceno tady pod 

plánem) str. 14 cvičení 4. Počítej folii – alespoň půl sloupce. 

ČTVRTEK: Učebnice str. 70 cvičení 5 – vypočítej do M-Š nebo do 

čmáráku. Vzor: 457 + 3 = 400 + (57 + 3) = 400 + 60 = 460, 890 – 5 = 

800 + (90 – 5) = 800 + 85 = 885. Výsledky si zkontrolujeme zítra. 

Připravte si červenou pastelku a budeme si příklady kontrolovat jako 

ve škole (ať nemusí rodiče). 

PÁTEK: Přepiš do M-Š (nebo do čmáráku) z videa Hmotnost (je to 

také v učebnici na str. 71 cvičení 2 tabulka): 

https://youtu.be/M7rDguULXCY Přečti si v učebnici na str. 71 

cvičení 3 a přemýšlej. 

      Člověk a jeho  

       svět  

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 41 – Denní režim. 

PÁTEK: Přečti si v učebnici str. 42 – Povolání dospělých. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/Gn4iUxKW43c
https://youtu.be/FB6uUeEDZ7Y
https://youtu.be/malml0vH7kg
https://youtu.be/M7rDguULXCY


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Dokončení lekce 16.  

Učebnice str. 35 cvičení 3.  

Are you wearing? (Čti: ár jů wéring) Máš na sobě? 

Yes, I am. - Ano, já mám. 

No, I’m not. – Ne, já nemám. 

Učebnice str. 35 cvičení 4. Prohlédni si děti na obrázcích. Čti věty a 

pokus se odpovídat. 

Vzor:  

Peter (he – on) is wearing an orange T-shirt. Odpověď: Yes. (Pokud 

má oranžové tričko.) 

Alex is wearing a green sweater. Odpověď: No, Alex (she - ona) is 

wearing a blue T-shirt. 

Nezapomeň! – Piš slovíčka do procvičovacího sešitu. 

Pracovní sešit str. 35 cvičení 4. Nakresli 5 částí oblečení, vybarvi a 

podle vzoru napiš věty. Vzor: My T-shirt is red. 

Pracovní sešit str. 35 cvičení 5. Odpověz podle skutečnosti, zda to 

máš na sobě.  

Yes, I am. – Ano, já mám. 

No, I am not. – Ne, já nemám. 

ÚTERÝ: Lekce 16 – čtení – opakuj po mně slova a věty podle tohoto 

videa: https://youtu.be/jfs453NFEE8 

STŘEDA: Lekce 16 – podle mého videa si zkontroluj pracovní sešit 

str. 34-35. https://youtu.be/QlhMm1C0SsY 

ČTVRTEK: Nakresli si postavu (kluka, holku nebo nějakou 

oblíbenou postavičku) v oblečení. Popiš anglicky (např. a blue T-

shirt) a udělej šipku k tričku na obrázku. 

PÁTEK: Zopakuj si podle videa popis – co mají na sobě: 

https://youtu.be/TvB0hS4Lki4 Zapiš si do AJ-Š věty 1 a 2 z tabule a 

poslechni si, kdy dáváme This is x These are. 

 

https://youtu.be/jfs453NFEE8
https://youtu.be/QlhMm1C0SsY
https://youtu.be/TvB0hS4Lki4


 
 

 



 

 
 

 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   30. 3. 2020 - 3. 4. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali probrané 

učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. Tento 

sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Podívejte se na krátké video s vašimi výrobky  

https://youtu.be/sgEvpuwvnzE . Vypracuj do Čj-Š z učebnice str. 56 (55 nová) 

cvičení 7 – Všeználkovy hádanky. Zítra si zkontrolujeme na videu cvičení z pátku i 

dneška. Čtení – video pohádka od p. asistentky: https://youtu.be/SSzIr6qgz8I  

ÚTERÝ: Zkontroluj si podle videa úkoly z pátku a pondělí: 

https://youtu.be/gVyGd1X4xuk. Vyjmenovaná slova po Z. Poslechni si vysvětlení 

na videu, podívej se na obrázky a poslechni si konec pohádky k vyjmenovaným 

slovům. Zapiš do Čj-Š rozdíly podle tabule (také v učebnici str. 58 (57 nová)). 

STŘEDA: Procvičuj vyjmenovaná slova po Z i ostatní. Vypracuj do sešitu 

z učebnice str. 58 (57 nová) cvičení 1. A) Vyhledej slova s i/y po Z. Přelož si 

stránku sešitu a do dvou sloupců zapiš slova s i, í/ y, ý. Vynechej řádek. B) Vypiš 

slova s předponou vy/vý, barevně označ (pozor i jméno, je jich 5). C) Zkus najít 

další slova vyjmenovaná nebo příbuzná (např. po L, jsou 3). Kontrola zítra na 

videu. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/BtqEURUtUDE. Vypracuj do sešitu z učebnice str. 58 (57 nová) 

cvičení 2 (doplň i, y a seřaď podle abecedy) a cvičení 4 na str. 59 (58 nová). 

Kontrola zítra na videu. 

PÁTEK: Zkontroluj si podle videa úkoly ze včera: 

https://youtu.be/xP6rCaWKUq0. Vypracuj v pracovním sešitě str. 62 – ve větách 

nahoře podtrhni vyjmenovaná slova po Z. Cvičení A – doplň i, y – pozor na měkké 

a tvrdé souhlásky. Cvičení B. Doplň po straně za čarou příbuzná slova podle 

učebnice. Kontrola na videu v pondělí. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Každý den si vypočti kousek folie. Vypočti do M-Š (nebo do 

čmáráku) cvičení 4 na str. 71 v učebnici. Zítra si na videu zkontrolujeme. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: https://youtu.be/WGze1idFcT0. 

Poslechni si na videu Objem – přepiš si z tabule do M-Š. Vypracuj z učebnice str. 

72 cvičení 6 – tabulka (1 láhev = 2 l -> násobilka 2, pak musíš sečíst výsledky 

v zeleném pod sebe). 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera. Poslechni si sčítání a odčítání 

(učebnice str. 73): https://youtu.be/LmDxcDu2ek4. Vypracuj do sešitu z učebnice 

str. 73 cvičení 3. Kontrola v pátek na videu. 

ČTVRTEK: Procvičuj na folii. Vypracuj cvičení 6 ofocené tady dole pod 

tabulkou. Pozor na to, co má přednost (násobení, +, -). Kontrola zítra na videu. 

PÁTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze středy a čtvrtka: 

https://youtu.be/mm44wzxdhoU. V učebnici na str. 73 cvičení 4 – můžeš si 

vyzkoušet s červeným smajlíkem (boty). Poslechni si na videu výklad příkladů 

typu 391 + 9 = 400 (také v učebnici str. 74). Vypracuj z učebnice str. 74 cvičení  

2 a 3. Kontrola v pondělí na videu. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/sgEvpuwvnzE
https://youtu.be/SSzIr6qgz8I
https://youtu.be/gVyGd1X4xuk
https://youtu.be/BtqEURUtUDE
https://youtu.be/xP6rCaWKUq0
https://youtu.be/WGze1idFcT0
https://youtu.be/LmDxcDu2ek4
https://youtu.be/mm44wzxdhoU


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si učebnici str. 43 – Zájmové organizace, charita. 

PÁTEK: Přečti si učebnici str. 44 – Lidé a společnost.  

Podle p. asistentky si můžeš vyrobit velikonočního zajíčka: 

https://youtu.be/FOxsKCQ22qw. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Opakuj slovíčka a čti lekce, které jsme už měli (využij 

internetové stránky v hlavičce). Poslechni si písničku Baby Shark: 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

ÚTERÝ: Matyáš má narozeniny  https://youtu.be/XwwzzYeW6Jc. 

Lekce 19 – přečti si učebnici str. 40 (This is x These are): 

https://youtu.be/pUwin8PNL_0. Vypracuj z pracovního sešitu str. 40 

cvičení 3. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera. Poslechni si 

básničku z učebnice str. 41 cvičení 4: 

https://youtu.be/_1pTFqOa2Vw. Zkus se ji naučit zpaměti 

s předváděním jako já. Dopiš si básničku do pracovního sešitu na str. 

41 cvičení 4 a zkontroluj si podle učebnice, zda ji máš správně. 

ČTVRTEK: Uč se básničku, čti lekci 19, procvičuj slovíčka. 

PÁTEK: David Štěpánek má narozeniny  

https://youtu.be/TiPiBFFu8rI. Video https://youtu.be/UpyehQ-40ps – 

zopakování básničky, vysvětlení I have got – Já mám. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 41 cvičení 5 (napiš věty podle vzoru – doplň 

počet) a cvičení 6 (přečti si zadání a vybarvi, pozor – she = ona, he = 

on). Kontrola na videu v pondělí. 

 

 

 

 

https://youtu.be/FOxsKCQ22qw
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://youtu.be/XwwzzYeW6Jc
https://youtu.be/pUwin8PNL_0
https://youtu.be/_1pTFqOa2Vw
https://youtu.be/TiPiBFFu8rI
https://youtu.be/UpyehQ-40ps


3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   6. 4. 2020 - 10. 4. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali 

probrané učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. 

Tento sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-

online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete 

psát na můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si podle videa úkoly z pátku: 

https://youtu.be/jx15fF1ISSs. Vypracuj v pracovním sešitě str. 62 

cvičení C, D, E. Kontrola na videu zítra. Čtení – video pohádka od p. 

asistentky: https://youtu.be/kpuHF2w2TgE. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si podle videa úkoly ze včera: 

https://youtu.be/ECeb79OkpFo. Vypracuj do sešitu z učebnice str. 59 

(58 nová) cvičení 5 (2 řádky + dětský voz_k) a cvičení 6 (najdi správně 

napsanou větu). Kontrola na videu zítra. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkoly ze včera: 

https://youtu.be/jFJSolqmkg8. Vypracuj v pracovním sešitě str. 63 

cvičení A (+ po straně nakreslit 4 zvířata, která jsou ve vyjmenovaných 

slovech). Kontrola na videu ve středu. 

 

Přeji krásné Velikonoce všem dětem i rodičům! 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si podle videa úkoly z pátku: 

https://youtu.be/92t7zKOINm4. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1 

a 3 ofocené tady dole pod tabulkou. Kontrola na videu zítra. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si podle videa úkoly ze včera: 

https://youtu.be/OtXwloDmL7U. Poslechni si na videu vysvětlení 

příkladů typu 269 + 9 (učebnice str. 75). Vypracuj do sešitu (čmáráku) 

z učebnice str. 74 cvičení 4 a str. 75 cvičení 6. Kontrola na videu zítra. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkoly ze včera (na videu je 

napsaná str. 72, ale má to být str. 74): https://youtu.be/f5FL-iDaPm0. 

Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 75 cvičení 7 (jen napsané 

příklady). Kontrola na videu ve středu. 

Člověk a jeho 

svět 
ÚTERÝ: Přečti si učebnici str. 45 – Minulost, současnost, budoucnost. 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/jx15fF1ISSs
https://youtu.be/kpuHF2w2TgE
https://youtu.be/ECeb79OkpFo
https://youtu.be/jFJSolqmkg8
https://youtu.be/92t7zKOINm4
https://youtu.be/OtXwloDmL7U
https://youtu.be/f5FL-iDaPm0


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si podle videa úkoly z pátku: 

https://youtu.be/pkdZm5YXY1M. Přelož věty (pozor – he = on, she = 

ona, this is x these are): 

1. Já mám na sobě bílé tričko. 

2. On má na sobě modré džíny a hnědou mikinu. 

3. Ona má na sobě růžové šaty. 

4. Tato sukně je červená. 

5. Tyto boty jsou zelené. 

6. Tato čepice je žlutá a modrá. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera (druhá věta – He is 

wearing blue jeans and a brown sweatshirt.): 

https://youtu.be/Zyh_OdV9zPg. Lekce 17 – části hlavy – opakuj 

podle videa. Napiš si slovíčka z lekce 17. 

STŘEDA: Lekce 17 – čtení – poslech – opakuj s videem: 

https://youtu.be/YuOSTl1WSoE. Uč se slovíčka, piš do 

procvičovacího sešitu. 

 

 
 

https://youtu.be/pkdZm5YXY1M
https://youtu.be/Zyh_OdV9zPg
https://youtu.be/YuOSTl1WSoE


3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   13. 4. 2020 - 17. 4. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali 

probrané učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. 

Tento sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-

online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete 

psát na můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

ÚTERÝ: Opakuj si zpaměti vyjmenovaná slova. Vypracuj v pracovním 

sešitě str. 64 cvičení 1, 2 (podtrhni vyjmenovaná a příbuzná slova – vždy 

si řekni, k jakému slovu jsou příbuzná). Kontrola na videu ve středu. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkoly z minulé středy a ze včera: 

https://youtu.be/PyYzs3kvsSo. Vypracuj v pracovním sešitě str. 63 

cvičení B, C. Kontrola na videu zítra. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si podle videa úkoly ze včera: 

https://youtu.be/L6UQgV1puzA. Poslechni si na videu úvod do slovních 

druhů (učebnice str. 63 (62)). Vyrob si kartičku na slovní druhy podle 

návodu (také je ofocený tady pod plánem). 

PÁTEK: Poslechni si video: https://youtu.be/WD-Sp4UrEAM a podle 

něj zapiš do kartičky podstatná jména, přídavná jména, zájmena. 

Kartička je ofocená i tady pod plánem. Uč se slovní druhy nazpaměť 

vyjmenovat + jejich čísla. 

Matematika 

ÚTERÝ: Opakuj na folii násobení a dělení. Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) cvičení 6 ofocené tady dole pod tabulkou. Kontrola na videu 

ve středu. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkoly z minulé středy a ze včera: 

https://youtu.be/9kID39htgA8. Poslechni si na videu vysvětlení příkladů 

typu 200 - 9 (učebnice str. 76). Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice 

str. 76 cvičení 2. Kontrola na videu zítra. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/6WVyKME6ADU. Poslechni si na videu vysvětlení 

příkladů typu 105 - 7 (učebnice str. 77). Vypracuj do sešitu (čmáráku) 

z učebnice str. 77 cvičení 2, 3. Kontrola na videu zítra. 

PÁTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/gR4nmhfNNJk. Poslechni si na videu vysvětlení 

příkladů typu 297 + _ = 305 (učebnice str. 78). Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) z učebnice str. 78 cvičení 1, 2. Kontrola na videu v pondělí. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si učebnici str. 46 – Živá a neživá příroda. 

PÁTEK: Poslechni si na videu Nerosty a horniny: 

https://youtu.be/z0uueF9DLlk + https://youtu.be/EY87i0xurLc. Zapiš si 

do malého sešitu ČaSu nadpis HORNINY a NEROSTY a opiš si z malé 

tabule tabulku Nerost – Hornina. Přečti si ještě jednou v učebnici str. 47 

– 49. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/PyYzs3kvsSo
https://youtu.be/L6UQgV1puzA
https://youtu.be/WD-Sp4UrEAM
https://youtu.be/9kID39htgA8
https://youtu.be/6WVyKME6ADU
https://youtu.be/gR4nmhfNNJk
https://youtu.be/z0uueF9DLlk
https://youtu.be/EY87i0xurLc


Anglický jazyk 

ÚTERÝ: Lekce 17 – uč se slovíčka a čti. Zkus vypracovat 

v pracovním sešitě str. 36 cvičení 1 (očísluj části hlavy, jak jdou za 

sebou v říkance v učebnici str. 36/1 a obrázky vybarvi). Kontrola na 

videu ve středu. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/hEej0u_2Lxw. Podle videa opakuj slovní zásobu a 

zapiš si zápis do pracovního sešitu str. 36 cvičení 2, 3. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 37 cvičení 4, 5. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/IL0-2hGJzc0. Vypracuj v pracovním sešitě str. 37 

cvičení 6. Procvičuj a čti slovíčka, opakuj lekce od začátku. 

PÁTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/v2NKzKlJBAg. Podívej se na videu na ukázku 

překladu vět a zapiš si je do Aj-Š (budeš to potřebovat k úkolu 

v pondělí). Opakuj slovíčka. 

 

 
 

 

https://youtu.be/hEej0u_2Lxw
https://youtu.be/IL0-2hGJzc0
https://youtu.be/v2NKzKlJBAg


 
 



 
 

 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali probrané 

učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. Tento 

sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Poslechni si video: https://youtu.be/GUJBBnDOGnA a zapiš do 

kartičky číslovky a slovesa. Kartička je ofocená i tady pod plánem. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 65 cvičení 1, 2 (zkontrolovat můžeš z druhé strany sešitu). 

Čtení – video pohádka od p. asistentky: https://youtu.be/HvvBgNdoxaY.  

ÚTERÝ: Poslechni si video: https://youtu.be/rYpd-HXRM8I a zapiš do kartičky 

slovní druhy 6 - 10. Kartička je ofocená i tady pod plánem. Uč se je vyjmenovat 

za sebou i s čísly. Vypracuj v pracovním sešitě str. 65 cvičení 3, 4 (zkontrolovat 

můžeš z druhé strany sešitu). 

STŘEDA: Poslechni si video: https://youtu.be/61zn_J-IwTc (je to v učebnici str. 

64 – 65, Vlastní jména). Přečti si v učebnici str. 65 (64) cvičení 2 a vyhledej 

vlastní jména zvířat. Vypracuj v učebnici str. 64 (63) cvičení 4 (utvoř ze slov 

podstatná jména) a cvičení 5 (stačí přes folii). 

ČTVRTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera a přepiš obrázek do Čj-Š: 

https://youtu.be/Rmy2NapIwyE. Procvičuj podstatná jména (v učebnici str. 65, 

66). Vyhledej podstatná jména na skolakov.eu: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-

trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html.  

PÁTEK: Poslechni si video: https://youtu.be/eeR1dlAqEsY - určování u 

podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor). Vytvoř si kartičku s přehledem 

(vyfoceno tady dole pod plánem). 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si podle videa úkol z pátku: 

https://youtu.be/WdCcavj5MQQ. Poslechni si na videu vysvětlení příkladů typu 

305 - _ = 297 (učebnice str. 78). Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 78 

cvičení 3, 4. Kontrola na videu zítra. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: https://youtu.be/9gz0Q2g13Os. 

Poslechni si na videu vysvětlení příkladů typu 280 + 40 (učebnice str. 79). 

Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1 ofocené tady dole pod tabulkou. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Poslechni si na videu: https://youtu.be/dfZqIMi8Wtw 

vysvětlení příkladů typu 285 + 40 (učebnice str. 80). Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) z učebnice str. 80 cvičení 6. Příklady si přepiš a počítej s rozkladem 

nebo stačí přes folii, pokud to zvládáš bez rozkladu. Nezapomínej na násobení a 

dělení na folii! 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 80 cvičení 

7. 

PÁTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: https://youtu.be/f1ULbunORtc. 

Poslechni si na videu vysvětlení příkladů typu 240 – 60 a 245 - 60 (učebnice str. 

81, 82). Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 81 cvičení 2, 3. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/GUJBBnDOGnA
https://youtu.be/HvvBgNdoxaY
https://youtu.be/rYpd-HXRM8I
https://youtu.be/61zn_J-IwTc
https://youtu.be/Rmy2NapIwyE
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html
https://youtu.be/eeR1dlAqEsY
https://youtu.be/WdCcavj5MQQ
https://youtu.be/9gz0Q2g13Os
https://youtu.be/dfZqIMi8Wtw
https://youtu.be/f1ULbunORtc


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Pročti si ještě jednou horniny a nerosty v učebnici str. 47 – 49. 

Přečti si v učebnici str. 50 – Chráníme přírodu. 

STŘEDA: Podle p. asistentky si můžeš vyrobit čápy a tulipánovou 

zahrádku: https://youtu.be/L0KB8XMvLuc. 

PÁTEK: Poslechni si na videu Vodu, koloběh vody v přírodě: 

https://youtu.be/TwiSDXSrdjg. Přečti si v učebnici str. 51 článek. Zapiš si 

zápisky do ČaSu a můžeš si nakreslit i koloběh (obě jsou tady ofocené pod 

plánem). 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Lekce 18 – podívej se na video: 

https://youtu.be/y3veY4d548Q. Zapiš si slovíčka, uč se výslovnost. 

Vypracuj překlad vět (kontrola na videu zítra): 

1. Já mám dvě hnědé oči. 

2. Já mám dvě malé uši. 

3. Já mám krátké černé vlasy. 

4. Já mám malý nos. 

5. Já mám velkou pusu. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si překlad vět (i ve videu).  

1. I have got two brown eyes. 

2. I have got two small ears. 

3. I have got short black hair. 

4. I have got a small nose. 

5. I have got a big mouth. 

Čti podle videa lekce 18: https://youtu.be/uVvWsHx-enM. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 38 cvičení 1, 2. 

STŘEDA: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/ImYUxBDViWE. Poslechni si na videu písničku a zpívej a 

předváděj se mnou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 38 cvičení 3, 4, 5. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: 

https://youtu.be/Hgioc9gDero. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 39. 

Opakuj slovíčka a věty I have got … podle učebnice (ukazuj si na části těla). 

PÁTEK: Martin má narozeniny  https://youtu.be/NzjmQ3T-6f8 

Zkontroluj si podle videa úkol ze včera: https://youtu.be/MtAySMsGGF8. 

Opakuj slovíčka lekce 17, 18. Podle videa namaluj My monster a popiš. 

Pokud mi to pošleš vyfocené na email (zs.kopecka@seznam.cz), budu ráda. 

 

 

 

https://youtu.be/L0KB8XMvLuc
https://youtu.be/TwiSDXSrdjg
https://youtu.be/y3veY4d548Q
https://youtu.be/uVvWsHx-enM
https://youtu.be/ImYUxBDViWE
https://youtu.be/Hgioc9gDero
https://youtu.be/NzjmQ3T-6f8
https://youtu.be/MtAySMsGGF8


Kontrola: 

 
 

Kontrola uč. str. 80 cvičení 6: 

 
 

 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   27. 4. 2020 - 1. 5. 2020 

Různé:  

Vzhledem k uzavření škol, prosím všechny rodiče, aby s dětmi opakovali a procvičovali probrané 

učivo. Nové učivo budu doplňovat každý den. 

 

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. Tento 

sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Poslechni si video: https://youtu.be/j_ggL_bHDNk - opakování 

určování u podstatných jmen (rod, číslo). Vypracuj v pracovním sešitě str. 67 

cvičení A, B. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 67 cvičení C. Opakuj rod 

podstatných jmen: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5880.  

STŘEDA: Poslechni si video: https://youtu.be/VTOay2naWBA - pádové otázky. 

Nauč se pádové otázky zpaměti i s pomocnými předložkami (podle kartičky nebo 

také v učebnici str. 75(74) a v pracovním sešitě str. 68). Čtení – video pohádka od 

p. asistentky: https://youtu.be/zAmsF8Awoa0.  

ČTVRTEK: Poslechni si video: https://youtu.be/cOvCtFiLoWk - uč se pádové 

otázky, procvičuj rod, číslo (https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-

jmena). Přečti si v pracovním sešitě str. 68 Ježka. Vypracuj v pracovním sešitě 

str. 65 cvičení 5, 6.  

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 82 cvičení 5.  

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 82 cvičení 7. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Podívej se na video na vysvětlení příkladů typu 200 + 250 a 

450 – 200 (učebnice str. 83, 84): https://youtu.be/27sEVlvltNM. Vypracuj do 

sešitu (čmáráku) z učebnice str. 82 cvičení 9, 10. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Podívej se na video na opakování příkladů typu 200 + 

250 a 450 – 200 (učebnice str. 83, 84): https://youtu.be/8A7Kuke2q_0. Vypracuj 

do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 84 cvičení 3. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 52 - Vzduch a půda. 

STŘEDA: Zapiš si do sešitu ČaS zápisky Vzduch a půda. Jsou ofocené tady dole 

pod plánem. 

ČTVRTEK: Můžeš podle návodu vyrobit kytičku mamince ke Dni matek (je 

příští neděli 10. 5.): https://youtu.be/xkl0NsX7m9U. 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/j_ggL_bHDNk
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5880
https://youtu.be/VTOay2naWBA
https://youtu.be/zAmsF8Awoa0
https://youtu.be/cOvCtFiLoWk
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/podstatna-jmena
https://youtu.be/27sEVlvltNM
https://youtu.be/8A7Kuke2q_0
https://youtu.be/xkl0NsX7m9U


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Opakuj části těla. Kdo ještě nemá My monster, tak ho 

dokončujte. Ve středu začneme novou lekci. 

ÚTERÝ: Opakuj části těla: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-

of-the-body. Poslechni si ještě jednou písničku z videa a předváděj: 

https://youtu.be/ImYUxBDViWE. 

STŘEDA: Lekce 20 – My week: https://youtu.be/V6wvmNP0Lfw. Napiš si 

slovíčka z učebnice str. 42. Uč se dny v týdnu. 

ČTVRTEK: Poslechni si na videu opakování dnů v týdnu: 

https://youtu.be/V8SN1ILFUeY. Vypracuj v pracovním sešitě str. 42 

cvičení 1, 2, 3. 

 

Kontrola uč. str. 81 cvičení 2, 3: 

 
 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida/parts-of-the-body
https://youtu.be/ImYUxBDViWE
https://youtu.be/V6wvmNP0Lfw
https://youtu.be/V8SN1ILFUeY


Kontrola uč. str. 82 cvičení 5: 

 
 

Kontrola Čj str. 67 cvičení A: 

 
 

Kontrola uč. str. 82 cvičení 7: 

 



 

Kontrola uč. str. 82 cvičení 9, 10: 

 



 



 
 

 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   4. 5. 2020 - 8. 5. 2020 

Různé:  

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. Tento 

sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

 

!!!SLEDUJTE PROSÍM HLAVNÍ STRÁNKU ŠKOLY. JSOU ZDE UVEŘEJNĚNY 

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY!!! 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol ze čtvrtka podle druhé strany pracovního sešitu. 

Poslechni si video: https://youtu.be/QkguetyVJyw - vyrob si kartičku na podst. 

jména (rod, číslo, pád, vzor) a vlož do folie. Vzor je i tady pod plánem. Vypracuj 

v učebnici str. 75(74) cvičení 5 – napsat 1 řádek na folii pod sebe a určovat. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa: https://youtu.be/JaClqT5mglg 

a vypracuj v učebnici str. 75(74) cvičení 5 – 2. řádek. Opakuj zpaměti pádové 

otázky. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa: 

https://youtu.be/Ai_MRzcL_zY a vypracuj v učebnici str. 75(74) cvičení 6 – 

doplň tvar slova klubko (do závorky dej pád). Příklad: klubko – kdo?co? 1. pád. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa: 

https://youtu.be/2TnuU8NIUvI. Urči rod, číslo a pád u následujících slov (na folii 

nebo kartičku): na stole, babičko!, nad domy, k pejskům, bez oken, křída, vidím 

žížalu. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol ze čtvrtka podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1 ofocené tady dole 

pod tabulkou. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 6 ofocené tady dole pod 

tabulkou. Procvičuj na folii násobení a dělení. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1 ofocené tady dole pod 

tabulkou. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 4 ofocené tady dole 

pod tabulkou. Procvičuj na folii násobení a dělení. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Poslechni si na videu vysvětlení názvů her (str. 43 v učebnici): 

https://youtu.be/YWOvJFXNsog. Napiš si slovíčka z této strany a uč se názvy 

her. 

ÚTERÝ: Poslechni si video: https://youtu.be/ygTyOWxM90Y - tvoření vět o 

hrách, zapiš si pod slovíčka věty podle předlohy ofocené pod plánem. 

STŘEDA: Procvičuj lekci 20 – čti, piš slovíčka do procvičovacího sešitu. 

Podívej se na video na odpovědi na Can you play …: 

https://youtu.be/DOWNvJMuTbQ. Vypracuj v pracovním sešitě str. 42 cvičení 4 

a str. 43 cvičení 5. 

ČTVRTEK: Vítek Hurda má narozeniny  https://youtu.be/mYlWoeAv8As. 

Zkontroluj si úkol ze včera podle videa: https://youtu.be/CyKyHq0NqTY. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 43 cvičení 6 a cvičení 7. Opakuj celou lekci 20. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/QkguetyVJyw
https://youtu.be/JaClqT5mglg
https://youtu.be/Ai_MRzcL_zY
https://youtu.be/2TnuU8NIUvI
https://youtu.be/YWOvJFXNsog
https://youtu.be/ygTyOWxM90Y
https://youtu.be/DOWNvJMuTbQ
https://youtu.be/mYlWoeAv8As
https://youtu.be/CyKyHq0NqTY


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 53 a zapiš do sešitu ČaSu zápisky, které 

jsou tady ofocené pod plánem. 

 

 

 



Úkol čtvrtek: 

 
 

Úkol středa: 

 
 

Kontrola cvičení 1: 

 
 

Úkol pondělí: 

 
 



Kontrola cvičení 1: 

 
 

Kontrola uč. str. 84 cvičení 3: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úkol úterý + kontrola cvičení 6: 

 



 
 

 



 
 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   11. 5. 2020 - 15. 5. 2020 

Různé:  

Prosím, založte si sešit na procvičování nebo pište do čmáráku. Nemáte u sebe pracovní sešit 

z matematiky, proto vám budu některá cvičení fotit do plánu a vy si je přepíšete do čmáráku. Tento 

sešit s procvičováním si pak zkontroluji ve škole. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

 

!!!SLEDUJTE PROSÍM HLAVNÍ STRÁNKU ŠKOLY. JSOU ZDE UVEŘEJNĚNY 

INFORMACE K OTEVŘENÍ ŠKOLY!!! 

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol ze čtvrtka podle videa: 

https://youtu.be/mxyA8z_r5zs. Vypracuj v učebnici str. 77(76) cvičení 7 – jen 

doplň i/y. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj v učebnici str. 77(76) cvičení 8 – jen doplň i/y. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Poslechni si na videu vysvětlení domácího úkolu: 

https://youtu.be/WgVJjjUQ1Sc. Vypracuj v učebnici str. 78(77) cvičení 4 – jen 

první dva řádky, vyber podst. jména (je jich 7) a zapiš na folii (tabulku) – urči 

rod, číslo, pád. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa (i tady pod plánem): 

https://youtu.be/GInvZ_vV39I. Vypracuj v učebnici str. 79(78) cvičení 3 

(Neználek). 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa (i tady pod plánem): 

https://youtu.be/r7_c6SXWyiU. Vypracuj v učebnici str. 77(76) cvičení 9, 10 

(přes folii). Čtení - pohádka od p. asistentky: https://youtu.be/HmU08qLvNmU.  

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol ze čtvrtka podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Podívej se na video na vysvětlení příkladů typu 400 – 

250 (učebnice str. 85): https://youtu.be/aoouir5XFU4. Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) z učebnice str. 85 cvičení 7. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1 ofocené tady dole pod 

tabulkou. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Poslechni si na videu vysvětlení zaokrouhlování (učebnice str. 

86): https://youtu.be/QfSl52VhW0I. Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 

86 cvičení 2. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Poslechni si na videu vysvětlení dalšího zaokrouhlování 

(učebnice str. 86): https://youtu.be/pWxNg3DX87w. Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) z učebnice str. 86 cvičení 4. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa (i tady pod plánem): 

https://youtu.be/CGEgO0bs7LQ. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1 ofocené 

tady dole pod tabulkou. Zaokrouhli výsledek na stovky. 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/mxyA8z_r5zs
https://youtu.be/WgVJjjUQ1Sc
https://youtu.be/GInvZ_vV39I
https://youtu.be/r7_c6SXWyiU
https://youtu.be/HmU08qLvNmU
https://youtu.be/aoouir5XFU4
https://youtu.be/QfSl52VhW0I
https://youtu.be/pWxNg3DX87w
https://youtu.be/CGEgO0bs7LQ


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 55 a zapiš do sešitu ČaSu zápisky, které jsou 

tady ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Podívej se na video, v kterém p. asistentka připravila poznávačku 

rostlin: https://youtu.be/sGMXB2U6aSc. Pak si můžeš vyrobit včelí úl: 

https://youtu.be/UlCACzQFBKA.  

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol ze čtvrtka podle videa: 

https://youtu.be/7SIftqp_o2o. Poslechni si na videu zadání projektu My week 

(vzor je i tady pod tabulkou). Můžeš mi to zas poslat vyfocené na email 

(zs.kopecka@seznam.cz). 

ÚTERÝ: Dokončuj projekt My week. 

STŘEDA: Eliška Kociánová má narozeniny  https://youtu.be/TLldvsRJtAc. 

Podívej se na video na překlad vět (domácí úkol): 

https://youtu.be/qlkfpDivr9M. Přelož věty: 

1. Já umím hrát karty. 

2. Já neumím hrát košíkovou. 

3. Umíš (ty) hrát lední hokej? 

4. Ano, já umím. 

5. Umíš (ty) hrát šachy? 

6. Ne, já neumím. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa (i tady pod plánem): 

https://youtu.be/xzPALgsVvSA. Podívej se na video na úvod do lekce 21. 

Napiš si slovíčka z učebnice str. 44. 

PÁTEK: Podívej se na video na poslech a vysvětlení str. 44 v učebnici: 

https://youtu.be/Kn3WmAhJ2_w.  

 

Kontrola cvičení 4: 

 
 

Kontrola cvičení 7: 

 

https://youtu.be/sGMXB2U6aSc
https://youtu.be/UlCACzQFBKA
https://youtu.be/7SIftqp_o2o
https://youtu.be/TLldvsRJtAc
https://youtu.be/qlkfpDivr9M
https://youtu.be/xzPALgsVvSA
https://youtu.be/Kn3WmAhJ2_w


 

Kontrola Čj cvičení 7: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 8: 

 
 

Úkol úterý: 

 
 

Kontrola cvičení 1: 

 
 

 

 



 

Kontrola Čj cvičení 4: 

 
 

Kontrola cvičení 2: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 3: 

 
 

 



 

Kontrola cvičení 4: 

 
 

Úkol pátek: 

 
 

Kontrola překladu Aj: 

 



 
 



 
 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   18. 5. 2020 - 22. 5. 2020 

Různé:  

Organizace výuky od 25. 5: Děti z 3. třídy budou do budovy školy vpuštěny v 8:00 hodin. Postupně se 

v šatně přezují a půjdou do třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce. V lavicích budou sedět s rozestupy 

2 m. Na toaletách bude k dispozici dezinfekce a papírové ručníky. O velké přestávce nebudeme chodit 

ven – není kam. Ve škole nebude zvonit, každá třída bude mít přestávky v jiný čas, aby se děti 

nepotkávaly na toaletách. Každý žák by měl mít box (krabičku) s papírovými kapesníky, jsou možné i 

papírové utěrky. Klasické ručníky nelze používat, děti si je odnesou domů. Nezapomeňte na alespoň 

dvě roušky a uzavíratelný plastový sáček. Třeťáci budou končit vyučování v 11:45 hodin. Pak půjdeme 

na oběd (jídelna je uzpůsobena bezpečnému stravování). 

Bude vedena evidence docházky. Pokud je žák nepřítomen, je nutné ho standardně omluvit. Pokud není 

omluven, může být z výuky vyloučen. Děti, které nebudou chodit do školy, budou pokračovat 

v samostudiu podle týdenních plánů. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v učebnici str. 79(78) cvičení 4 A, B, C (stačí přes folii).  

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Podívej se na video na vysvětlení sloves: 

https://youtu.be/W3VCZ_BDorQ a vytvoř si kartičku podle videa (vzor je i tady 

pod plánem). Čtení - pohádka od p. asistentky: https://youtu.be/L8Yyn59El94.  

STŘEDA: Podívej se na video pokrač. sloves: https://youtu.be/n2GQ25Dstw4. 

Vypracuj v učebnici str. 81(80) cvičení 1 (spojte zájmena - stačí přes folii). 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Podívej se na vysvětlení úkolu: https://youtu.be/WeRsQhJfWXA. 

Vypracuj v učebnici str. 81(80) cvičení 3 (vytvoř si tabulku podle videa a určuj 

slovesa + urči navíc rod, číslo a pád těchto podst. jmen – za stromem, u silnice, 

ve městech). 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa (výsledky jsou ofocené i tady 

dole pod tabulkou): https://youtu.be/KHWO2-PDyTQ. Vypracuj v učebnici str. 

80(79) cvičení 2 (doplnit i/y – pije, opylovat). 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 5 ofocené tady dole. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 1, 2 ofocené tady dole 

pod tabulkou. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) cvičení 3 ofocené tady dole pod 

tabulkou a zaokrouhli výsledek na stovky (př. 288 – 90 = 198 = 200). 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Podívej se na video na vysvětlení počítání do tisíce 

(učebnice str. 87): https://youtu.be/CJmOxuRXqz4. Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) z učebnice str. 87 cvičení 2. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 88 cvičení 4 

(zaokrouhlit na desítky – př. 234 – 15 = 219 = 220). 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/W3VCZ_BDorQ
https://youtu.be/L8Yyn59El94
https://youtu.be/n2GQ25Dstw4
https://youtu.be/WeRsQhJfWXA
https://youtu.be/KHWO2-PDyTQ
https://youtu.be/CJmOxuRXqz4


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 56 a zapiš do sešitu ČaSu zápisky, které jsou 

tady ofocené pod plánem. 

STŘEDA: Můžeš si vyrobit veselou rybičku podle p. asistentky: 

https://youtu.be/-waIN9xYuLE. 

PÁTEK: Zopakuj si str. 56 – Růst a vývoj a Rozmnožování. Přečti si 

v učebnici str. 57 – Kořen. Zápisky máš už z úterý. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Procvičuj str. 44/ 1, 2, 3 v učebnici. Uč se slovíčka, piš do 

procvičovacího sešitu. 

ÚTERÝ: Podívej se na video na poslech str. 44 v učebnici: 

https://youtu.be/8TZg0jdEL5M. Vypracuj v pracovním sešitě str. 44 cvičení 1, 

2, 3. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle videa: 

https://youtu.be/lKrXKKSJRIU a poslechni si str. 45 v učebnici cv. 5. Zapiš si 

slovíčka ze str. 45. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na poslech str. 45 v učebnici: 

https://youtu.be/29b_OJtsSBc. Uč se slovíčka, čti celou lekci. 

PÁTEK: Podívej se na video: https://youtu.be/19NaHsh2bDM. Opakuj lekci 

21, čti a poslouchej. Vypracuj v pracovním sešitě str. 45 cvičení 4, 5. 

 

Kontrola cvičení 1: 

 
 

Úkol pondělí: 

 
 

Kontrola cvičení 5: 

 

https://youtu.be/-waIN9xYuLE
https://youtu.be/8TZg0jdEL5M
https://youtu.be/lKrXKKSJRIU
https://youtu.be/29b_OJtsSBc
https://youtu.be/19NaHsh2bDM


Úkol úterý: 

 
 

Kontrola cvičení 1, 2: 

 
 

Úkol středa: 

 
 



Kontrola cvičení 3: 

 
 

Kontrola cvičení 2/87: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 9, 10: 

 



Kontrola Čj cvičení 4: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 1: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 3: 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   25. 5. 2020 - 29. 5. 2020 

Různé:  

Organizace výuky od 25. 5: Děti z 3. třídy budou do budovy školy vpuštěny v 8:00 hodin. Postupně se 

v šatně přezují a půjdou do třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce. V lavicích budou sedět s rozestupy 

2 m. Na toaletách bude k dispozici dezinfekce a papírové ručníky. O velké přestávce nebudeme chodit 

ven – není kam. Ve škole nebude zvonit, každá třída bude mít přestávky v jiný čas, aby se děti 

nepotkávaly na toaletách. Každý žák by měl mít box (krabičku) s papírovými kapesníky, jsou možné i 

papírové utěrky. Klasické ručníky nelze používat, děti si je odnesou domů. Nezapomeňte na alespoň 

dvě roušky a uzavíratelný plastový sáček. Třeťáci budou končit vyučování v 11:45 hodin. Pak půjdeme 

na oběd (jídelna je uzpůsobena bezpečnému stravování). 

Bude vedena evidence docházky. Pokud je žák nepřítomen, je nutné ho standardně omluvit. Pokud není 

omluven, může být z výuky vyloučen. Děti, které nebudou chodit do školy, budou pokračovat 

v samostudiu podle týdenních plánů. 

 

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Zopakuj si pomocí kartičky slovní druhy. Zopakuj si podstatná jména a 

slovesa (vše, co u nich určujeme). 

ÚTERÝ: Opakuj učivo – slovní druhy. Vypracuj v pracovním sešitě str. 74 

cvičení A, B, C, D. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 74 cvičení po straně za čarou. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 75. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Přečti si v učebnici str. 86 žlutý rámeček – infinitiv -  neurčitý tvar. 

Vypracuj v učebnici str. 83 cvičení 4 – doplň vy-/vi- a přemýšlej, jestli je to 

předpona. Zkus si odtrhnout vy- a nahraď jinou předponou. Pokud to nejde, bude 

tam měkké i. Vzor: vidět – nejde dát jinou předponu, ale vyložit (naložit) – to jde, 

takže je to předpona vy-. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Zopakuj si na folii násobení a dělení (sl. 116, 117). 

ÚTERÝ: Opakuj násobení a dělení. Vypracuj do sešitu (čmáráku) z učebnice str. 

88 cvičení 5. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Stále procvičuj násobení a dělení na folii. Vypracuj do sešitu 

(čmáráku) z učebnice str. 88 cvičení 6, 7, 8. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného 

tady dole pod tabulkou. Zopakuj si sčítání a odčítání pod sebe (učebnice str. 51 

cvičení 5). Zkus vypočítat příklady 423 – 25 a 287 – 34 (přepiš si pod sebe). 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou (423 – 25 = 398 a 287 – 34 = 253). Pracovní sešit už máš u 

sebe, tak si postupně dodělávej cvičení, která nemáš. Vypracuj v pracovním sešitě 

str. 14 cvičení 2 a 3. 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 57 – Stonek a str. 58 – List. Zapiš do sešitu 

ČaSu zápisky, které jsou tady ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Přečti si v učebnici str. 58 – Plod a str. 59. Zapiš do sešitu ČaSu 

zápisky, které jsou tady ofocené pod plánem. Vypracuj pracovní sešit str. 48. 

Můžeš si postupně vypracovat i stránky, které jsme už probrali. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle výsledků ofocených tady dole 

pod tabulkou. Zopakuj si lekce 18, 19, 20 (slovíčka, věty, výslovnost). 

ÚTERÝ: Stále opakuj lekce 18 – 21. Přelož věty: 

1) Toto tričko je modré. 

2) Tyto kalhoty jsou zelené. 

3) Já mám na sobě červenou sukni. 

4) Eva má na sobě bílé šaty. 

5) Petr má na sobě džíny a šedou mikinu. 

STŘEDA: Zkontroluj si překlad ze včera podle výsledků ofocených tady dole 

pod tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 45 cvičení 6 (doplň 2 bubliny, 

co potřebuje, napiš počet (pět rohlíků) nebo „some“ (nějaký)). 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole 

pod tabulkou. Zapiš si do Aj slovíčka:  

 Do you like ham? Máš rád šunku? 

 Yes, I do. (čti aj dú) Ano, já mám. 

 No, I don’t. Ne, já nemám. 

PÁTEK: Nakresli si na papír tři talíře a na ně nakresli, co máš k snídani, 

k obědu a k večeři. Použij potraviny a pití, které máme v učebnici. Pod talíře 

popiš anglicky. 

 

Kontrola cvičení 4/88: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 2/80: 

 
 



Kontrola Aj cvičení 4, 5/45: 

 
 

Kontrola cvičení 5/88: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontrola Čj cvičení A-D/74: 

 
Kontrola Aj: 

 



Kontrola cvičení 6, 7, 8/88: 

 
 

Kontrola Aj: 

 
 

 

 



Kontrola Čj cvičení po straně/74: 

 

 



Kontrola Čj strana 75: 

 
 

Kontrola cvičení 5/51: 

 



 



 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   1. 6. 2020 - 5. 6. 2020 

Různé:  

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, 

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na 

můj e-mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v učebnici str. 84 cvičení 9 – 1. řádek – urči osobu, číslo, čas. 

Použij tabulku nebo si udělej sloupce do sešitu (Sloveso – osoba – číslo – čas). 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vezmi si kartičku slovních druhů a vypracuj v pracovním sešitě str. 69 

– přídavná jména – na otázku Jaký, Který, Čí? 

STŘEDA: Podívej se na video na kontrolu úkolu a přídavná jména (uč. str. 

67(66)): https://youtu.be/5ExLNRY7U_8. Přečti si učebnici str. 67(66) a vypracuj 

cvičení 2, 3, 4 (ústně), 6 (přes folii). 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Přečti si v učebnici str. 68(67) – Zájmena – žlutý rámeček a 

v pracovním sešitě str. 71 – přečti si o zájmenech za čarou a vypracuj cvičení A, 

B, C, D. 

PÁTEK: Podívej se na video na zájmena a číslovky (uč. str. 68(67)): 

https://youtu.be/NigztV7fhTM. Přečti si číslovky - rámeček. Vypracuj v učebnici 

str. 68(67) cvičení 2 – do jednoho sloupce zájmena, do druhého číslovky. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Máš u sebe 1. díl pracovního sešitu (oranžový) – vypracuj 

z něj str. 42 cvičení 5, 6, 7 a str. 43 cvičení 2, 3. 

ÚTERÝ: Procvičuj na folii dělení. Pokračuj v oranžovém pracovním sešitě str. 

43 cvičení 4, 5, 6. 

STŘEDA: Podívej se na video na opačné polopřímky (uč. str. 118): 

https://youtu.be/HeMC9LC55XM a doplnění: https://youtu.be/ITIlCCGen9w. 

Vypracuj v oranžovém pracovním sešitě str. 45 cvičení 1. 

ČTVRTEK: Nezapomínej na folii – násobení a dělení. Přečti si v učebnici str. 

119, 120 – Rovina. Vypracuj v oranžovém pracovním sešitě str. 45 cvičení 6 a 

str. 46 cvičení 2, 3. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj v zeleném pracovním sešitě str. 26 cvičení 1 a 

zaokrouhli na stovky. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 49. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 50 (s pomocí učebnice str. 59). 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Můžeš mi poslat na můj email, jak se ti povedl úkol z pátku (talíře). 

Ve škole ještě opakujeme lekce, takže si zopakuj části těla na pracovním listě, 

který máš ofocený tady pod plánem (vytiskni si ho nebo překresli). 

ÚTERÝ: Stále opakuj minulé lekce. Piš do procvičovacího sešitu. 

STŘEDA: Podívej se na video na lekci 22 Fruit: 

https://youtu.be/ZrKZjtwMWAg a napiš si slovíčka z obou stránek učebnice. 

ČTVRTEK: Podívej se v učebnici na str. 46 cvičení 1, 2 – zkus přečíst This x 

These (výslovnost už znáš). Zítra si zkontrolujeme na videu. 

PÁTEK: Podívej se na video na čtení lekce 22: https://youtu.be/Vf-GwJBAqlM a 

uč se slovíčka i psaní. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/5ExLNRY7U_8
https://youtu.be/NigztV7fhTM
https://youtu.be/HeMC9LC55XM
https://youtu.be/ITIlCCGen9w
https://youtu.be/ZrKZjtwMWAg
https://youtu.be/Vf-GwJBAqlM


  

Kontrola cvičení 2,3/14PS: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 4/83: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 9/84: 

 



Kontrola Čj cvičení 6/67: 

 
 

Kontrola cvičení 6/45PS oranžový: 

 
 

Kontrola cvičení 2,3/46PS oranžový: 

 



 

 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   8. 6. 2020 - 12. 6. 2020 

Různé:  

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, skolakov.eu 

(ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na můj e-

mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 72 – přečti si zadání a doplň. Barevně 

si označ slova v zadání. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 73 – pracuj podle zadání. U těchto 

čtyř podstatných jmen urči rod, číslo, pád – pod lesem, ke klecím, v tašce, ptáčkům – 

přepiš do tabulky, kterou jsme si dělali. 

STŘEDA: Zkontroluj si určení podstatných jmen ze včera podle výsledků ofocených 

tady dole pod tabulkou. Přečti si v učebnici str. 70(69) Příslovce. Vypracuj cvičení 1 – 

udělej si 4 sloupce (KDE, KAM, KDY, JAK) a roztřiď slova tak, aby odpovídaly 

správné otázce. Přes folii vypracuj cvičení 3. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 76 – pracuj podle zadání. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Přečti si v učebnici str. 71(70) Předložky. Vypracuj v pracovním sešitě str. 

77 cvičení A, B. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Podívej se na video na násobení a dělení 10, 100 (uč. str. 89 - 91): 

https://youtu.be/pdtJ6TxT3o8. Vypracuj v zeleném pracovním sešitě str. 28 cvičení 1. 

Příklady piš na řádky pod. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 28 cvičení 2, 3 (stačí výpočty), cvičení 

4 a 5. Nezapomínej na folii na násobení a dělení. 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Podívej se na video na násobení 5 * 60 (uč. str. 92): 

https://youtu.be/d0hihDarck4. Přečti si str. 92 v učebnici a vypracuj cvičení 4. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj v učebnici str. 93 - ústně. Vypracuj v pracovním sešitě 

str. 29 cvičení 1, 2, 3. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Podívej se na video na dělení násobků 10 jednociferným číslem (uč. str. 

94): https://youtu.be/ThxIrSAIhbM. Vypracuj v učebnici str. 94 cvičení 2, 3, 4. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na poslech Let’s make a fruit salad: 

https://youtu.be/xKaxYbSMrnA. Čti celou lekci, uč se slovíčka i psát. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 46 cvičení 1 (ovoce můžeš místo psaní česky nakreslit), cvičení 

2 (doplň a nebo an (před samohláskou) a název ovoce, pak vybarvi), cvičení 3 (napiš 

podle vzoru, barvu si vymysli, vybarvi, nezapomeň na –s).  

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Čti, uč se slovíčka, piš do procvičovacího sešitu. Vypracuj v pracovním 

sešitě str. 47 cvičení 4, 5. Pozor zas na a a an.  

An – píše se před samohláskou, která se i vyslovuje jako samohláska (an old book).  

A – píše se před souhláskou nebo samohláskou, která se vyslovuje jako souhláska (a 

red book, a yellow book – yellow se vyslovuje jako jelou – jako souhláska). 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/pdtJ6TxT3o8
https://youtu.be/d0hihDarck4
https://youtu.be/ThxIrSAIhbM
https://youtu.be/xKaxYbSMrnA


Anglický jazyk 

STŘEDA: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole 

pod tabulkou. Zkus vypracovat v pracovním sešitě str. 47 cvičení 6, 7. Vezmi 

si na pomoc učebnici. V cvičení 7: Dej na to džus. = Put some juice on it. To = 

it. Vezmi = take. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole 

pod tabulkou. Opakuj celou lekci, procvičuj i věty v rozhovoru Let’s make a 

fruit salad. 

PÁTEK: Přelož věty: 1. Já mám rád šunku. 

2. Já nemám rád máslo. 

3. Pojďme nakupovat! 

4. Já potřebuji (nějaký) chléb, 10 vajec, (nějaké) máslo, 6 rohlíků, (nějaký) sýr. 

5. Tento pomeranč je oranžový. 

6. Tyto švestky jsou modré. 

7. Tento citron je žlutý. 

8. Oloupej to. 

9. Dej to do mísy. 

10. Nakrájej banán. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 60 – Společné znaky živočichů. Zapiš do 

sešitu ČaSu zápisky, které jsou tady ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 51 – Společné znaky živočichů. 

 

Kontrola cvičení 1/26PS: 

 
 

Kontrola Čj cvičení 2/68(67): 

 



 

Kontrola cvičení 1/28PS: 

 
 

Kontrola Čj PS 72: 

 



Kontrola Aj PS 46: 

 
 

Kontrola Aj PS 47: 

 



Kontrola Čj určování: 

 
 

Kontrola cvičení 2,3,4,5/28PS: 

 
 

 



Kontrola Čj uč. str. 70(69): 

 
 

Kontrola cvičení 4/92: 

 



Kontrola Aj PS 47: 

 
 

Kontrola cvičení 1,2,3/29PS: 

 
 

 



Kontrola učebnice str. 93: 

 
 

 



Kontrola Čj PS str. 76: 

 
 

 

 



ČaS zápisky: 

 



 
 



3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 

Různé:  

Pro procvičování můžete využít i tyto stránky: Online cvičení 1. stupeň - skolasnadhledem.cz, skolakov.eu 

(ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), umimeto.org (ČJ,M,AJ), jazyky-online.info. 

 

Pro aktuální informace sledujte webové stránky školy. Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na můj e-

mail: zs.kopecka@seznam.cz . Děkuji za spolupráci.  

U Č I V O  

Český jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Přečti si v učebnici str. 71(70) Spojky. Vypracuj v pracovním sešitě str. 78 – 

spojky, barevně podtrhávej. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Přečti si v učebnici str. 72(71) Částice a Citoslovce. Ústně si udělej cvičení 

1 a 3. Vypracuj v pracovním sešitě str. 79. 

STŘEDA: Opakuj všechny slovní druhy podle kartičky, zpaměti odříkej pádové 

otázky. Vypracuj v pracovním sešitě str. 80. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vyčasuj slovesa zpívat, pracovat v čase přítomném, minulém a budoucím. 

Vypracuj v učebnici str. 89 cvičení 3. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v učebnici str. 90 cvičení 4, 5. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si úkol z pátku podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 30 cvičení 4, 5. 

ÚTERÝ: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Přečti si v učebnici str. 121, 122. Vypracuj v pracovním sešitě str. 38 

cvičení 1, 2, 3. Pozor – 2 kostičky = 1 cm. Procvičuj násobkové řady! 

STŘEDA: Poslechni si na videu dělení se zbytkem (uč. str. 95): 

https://youtu.be/2wASjz8hTTY. Opakuj násobkové řady. Vypracuj v učebnici str. 96 

cvičení 4, 5, 7. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady 

dole pod tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 32 cvičení 1, 2, 3. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle doplněného zadání ofoceného tady dole 

pod tabulkou. Podívej se na video kružnice: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c. Přečti si učebnici str. 127 – 

rozdíl mezi kruhem a kružnicí. Rýsuj kružnice do sešitu Ma-Ge (2 stránky, jakékoliv 

velikosti). Hlavně se nauč držet kružítko a lehce otáčet. Prohlédni si, co je poloměr (= 

r) – nabíráme ho do kružítka. d = průměr … d = 2 * r 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Zkontroluj si překlad z pátku podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Podívej se v učebnici na lekci 23 – Vegetables. Napiš si slovíčka. 

ÚTERÝ: Opakuj lekce 21 – 22, piš do procvičovacího sešitu. Video bude zítra. 

STŘEDA: Poslechni si na videu lekci 23 Vegetables: https://youtu.be/rae7Tv61ZjE. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 48. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě str. 49 cvičení 4 (pozor – 1. řádek napiš celé 

baked beans) a cvičení 5 (vezmi si učebnici a podle „Healthy week“ doplň chybějící 

slova nebo si pusť nahrávku z videa včera a podle poslechu doplň slova). 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady dole pod 

tabulkou. Procvičuj celou lekci, piš slovíčka do procvičovacího sešitu. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 49 cvičení 6 – piš podle vzoru. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://youtu.be/2wASjz8hTTY
https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c
https://youtu.be/rae7Tv61ZjE


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 61 – Savci a str. 62 - Ptáci. Zapiš do sešitu 

ČaSu zápisky, které jsou tady ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 52 a 53 (savci, ptáci). 

 

Kontrola cvičení 2,3,4/94: 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 77: 

 
 

Kontrola Aj překlad: 

 



Kontrola Čj PS 78: 

 
 

 

Kontrola cvičení 4,5/30PS: 

 



Kontrola Čj PS 80: 

 



Kontrola cvičení 4,5,7/96: 

 

 
 

 



Kontrola Aj 48PS: 

 
 

Kontrola Čj 3/89: 

 
 

 

 

 



Kontrola cvičení 1,2,3/32PS: 

 
 

Kontrola Aj 49PS: 

 



Zápisky ČaS: 

 



 



 



 
 


