
3.ročník 

PLÁN NA TÝDEN   22. 6. 2020 - 26. 6. 2020 

Různé:  

Vysvědčení se bude rozdávat až v úterý 30. 6. Žáci přijdou opět v 8.00 v rouškách. Ve škole budou jen 

do 9.00. Vysvědčení si mohou přijít vyzvednout i žáci, kteří do školy nechodili, ale musí mít také 

roušky a vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.  

Na oběd si mohou pak žáci dojít samostatně od 10 hodin, nelze dát obědy do kastrůlků. Kdo na oběd 

nepůjde, nutno včas odhlásit. 

Kdo má u sebe folii z matematiky, přineste mi ji prosím, až si půjdete pro vysvědčení. Jinak všechny 

ostatní učebnice se budou odevzdávat až v září. 

 

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. 

 

Přes prázdniny odpočívejte, užívejte sluníčka, ale občas i něco zopakujte, ať vše nezapomenete. 

Seznam sešitů, které budete potřebovat ve čtvrté třídě, najdete na stránkách školy (záložka Základní 

škola a pak Pro rodiče). Společné foto (z doby před uzavřením škol) můžete najít zde: https://www.zs-

horniplana.cz/wp-content/uploads/2019/11/3.jpg. Krásné prázdniny! 

 

U Č I V O  

Český jazyk 

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

tabulkou. Vypracuj opakovací test – tady pod tabulkou. Pak mi ho můžeš poslat na 

můj email: zs.kopecka@seznam.cz 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 81. Stále procvičuj slovní druhy: slovesa 

(osoba, číslo, čas) a podstatná jména (rod, číslo, pád). 

STŘEDA: Vypracuj v pracovním sešitě str. 82 a 83. 

ČTVRTEK: Vypracuj v učebnici str. 91 – 93. Cvičení piš do sešitu nebo přes folii. 

PÁTEK: Vypracuj v učebnici str. 94 – 95. Cvičení piš do sešitu nebo přes folii. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Procvičuj rýsování kružnice. Vypracuj v zeleném pracovním sešitě str. 41 

a 42. 

ÚTERÝ: Přečti si učebnici str. 103 – prostuduj násobení podle vzoru. Pozor: rozklad 

3 * 12 -> 12 si rozlož na 10 a 2, pak obě čísla vynásob 3 a výsledky sečti. Vypracuj 

v učebnici str. 103 cvičení 2. 

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

tabulkou. Vypracuj v učebnici str. 104 cvičení 4, 5. Přečti si učebnici str. 132 – 

konstrukce trojúhelníku, vyzkoušej si narýsovat podle zeleného rámečku. 

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

tabulkou. Přečti si učebnici str. 105 – sčítání trojciferných čísel pod sebe. Vypracuj 

cvičení 2 a 4. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle následujících výsledků – cvičení 2 (568, 

795, 898, 998, 199, 869) a cvičení 4 (940, 837, 960, 1002, 260, 810). Přečti si učebnici 

str. 106 a 107 – odčítání trojciferných čísel pod sebe. Vypracuj cvičení 3, 4, 6, 8. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Vypracuj projekt „My menu“ (jako jsme měli My week). Na každý den 

napiš, co jíš a co piješ. Užij věty I eat …, I drink ... Vzor máš ofocený pod tabulkou. 

Ke každému jídlu a pití nakresli obrázky. Projekt mi můžeš poslat na můj email: 

zs.kopecka@seznam.cz 

ÚTERÝ: Opakování - vypracuj pracovní listy (Fruit, Vegetables), které jsou ofocené 

tady dole pod tabulkou. 

STŘEDA: Opakování - vypracuj pracovní listy (Games, Days of the week), které jsou 

ofocené tady dole pod tabulkou. 

ČTVRTEK: Vypracuj opakovací test, který je ofocený tady dole pod tabulkou. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.zs-horniplana.cz/wp-content/uploads/2019/11/3.jpg
https://www.zs-horniplana.cz/wp-content/uploads/2019/11/3.jpg


Anglický jazyk 

PÁTEK: Přelož následující věty: 

1. Já umím hrát šachy. Já neumím hrát tenis. 

2. Já mám rád vejce a šunku. Já nemám rád chléb a máslo. 

3. Já mám na sobě červenou košili. On má na sobě zelené kalhoty. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 63 – 65. Zapiš do sešitu ČaSu zápisky, které 

jsou tady ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 54 – 57. 

 
PLÁN NA TÝDEN   29. 6. 2020 - 30. 6. 2020 

Různé:  

Vysvědčení se bude rozdávat až v úterý 30. 6. Žáci přijdou opět v 8.00 v rouškách. Ve škole 

budou jen do 9.00. Vysvědčení si mohou přijít vyzvednout i žáci, kteří do školy nechodili, ale 

musí mít také roušky a vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění.  

Kdo má u sebe folii z matematiky, přineste mi ji prosím, až si půjdete pro vysvědčení. Jinak 

všechny ostatní učebnice se budou odevzdávat až v září. 

 

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. 

 

Přes prázdniny odpočívejte, užívejte sluníčka, ale občas i něco zopakujte, ať vše nezapomenete. 

Seznam sešitů, které budete potřebovat ve čtvrté třídě, najdete na stránkách školy (záložka 

Základní škola a pak Pro rodiče). Společné foto (z doby před uzavřením škol) můžete najít zde: 

https://www.zs-horniplana.cz/wp-content/uploads/2019/11/3.jpg. Krásné prázdniny! 

 

U Č I V O  

Český jazyk 
Přes prázdniny opakujte vyjmenovaná slova, slovní druhy podle 

kartiček, určování podstatných jmen a sloves. Můžete opakovat podle 

učebnice a dokončit si cvičení v pracovním sešitě, která jsme nedělali. 

Matematika 

Zkontroluj si úkol z pátku podle následujících výsledků – cvičení 3 (523, 117, 

811, 380, 118, 13), cvičení 4 (285 – 242 = 43), cvičení 6 (440, 390, 81, 48, 

587, 4), cvičení 8 (88 – zaokr. 90 a 100, 208 – zaokr. 210 a 200, 127 – zaokr. 

130 a 100, 131 – zaokr. 130 a 100, 59 – zaokr. 60 a 100, 79 – zaokr. 80 a 100, 

20 – zaokr. 20 a 0, 105 – zaokr. 110 a 100). 

Přes prázdniny opakujte veškerou probranou látku – násobení, dělení, 

sčítání, odčítání, zaokrouhlování. Můžete opakovat podle učebnice a 

dokončit si cvičení v pracovním sešitě, která jsme nedělali. 

Člověk a jeho 

svět 

Přes prázdniny si můžete přečíst v učebnici o vesmíru (str. 66 – 69) a 

přírodním společenství. Můžete dokončit i pracovní sešit s pomocí 

učebnice. 

Anglický jazyk 

Zkontroluj si překlad z pátku podle následujících výsledků: 

1. I can play chess. I can’t play tennis. 

2. I like eggs and ham. I don’t like bread and butter. 

3. I’m wearing a red shirt. He is wearing green trousers. 

Přes prázdniny procvičujte všechny lekce 1 - 23. Nepokračujte dál, 

protože lekci 24 budete brát příští rok. Pokud nemáte něco z lekcí 1 – 23 

dodělaného v pracovním sešitě, můžete si to vypracovat. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://www.umimeto.org/
https://www.jazyky-online.info/deti/
https://www.zs-horniplana.cz/wp-content/uploads/2019/11/3.jpg


Kontrola Čj 4,5/90: 

 
 

Aj projekt: 

 
 

Kontrola Ma 2/103: 

 
 



Kontrola Ma 4,5/104: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čj test: 

 



 
 



Aj pracovní listy: 

 
 



 



 



 
 

 



Aj test: 

 



 
 



ČaS zápisky: 

 



 



 



 


