
3.ročník 

  

 

 

PLÁN NA TÝDEN   12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 

Různé:  

Každý den zde bude doplňováno učivo na jednotlivé dny. Děti mají pracovní sešity a sešity M-

Š a Čj-Š, do kterých budou vypracovávat cvičení z učebnice. Splnění úkolů si pak budu 

kontrolovat po návratu do školy. 

 

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

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), edu.ceskatelevize.cz. 

 

Na stránkách školy v sekci školní družina jsou pro děti od paní vychovatelky připraveny 

družinové hrátky. 

 

Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na můj e-mail zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za 

spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

STŘEDA: Vypracuj do Čj-Š z učebnice str. 14 cvičení 8 a 9 

(kontrola bude zítra pod plánem). Čtení – čítanka str. 30 – 31. Pověst 

o založení Prahy – odpověz na otázky str. 31. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených 

tady dole pod tabulkou a oprav červenou pastelkou. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 10 – doplň podle zadání. 

PÁTEK: Vylušti hádanky v učebnici str. 14 cvičení 10 (slova napiš 

do Čj-Š) a cvičení 11 (doplň a také napiš do Čj-Š). Čtení – čítanka str. 

32 – 33. Strašidelné stěhování – čti nahlas, najdi názvy ulic. 

      Matematika  

STŘEDA: Každý den počítej folii, buď na násobení a dělení nebo 

sčítání a odčítání. Do sešitu M-Š vypočti z učebnice str. 19 cvičení 2. 

Prohlédni si pečlivě cvičení 1 a 3 – způsob rozkladu. 

ČTVRTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených 

tady dole pod tabulkou a oprav červenou pastelkou. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 13 cvičení 2, 3, 4, 5. 

PÁTEK: Zkontroluj si úkol ze včera podle výsledků ofocených tady 

dole pod tabulkou. Vypočti jeden jakýkoliv sloupec folie. Do sešitu 

M-Š vypočti z učebnice str. 19 cvičení 4. 

      Člověk a jeho  

       svět  

PÁTEK: Přečti si v učebnici str. 12, zapiš si do malého sešitu ČaSu 

zápisky, které jsou tady ofocené pod plánem (piš hned pod směrovou 

růžici). Vypracuj v pracovním sešitě str. 9 – Krajina mého domova. 

Anglický jazyk 
ČTVRTEK: Opakuj lekci 4 – barvy, piš do procvičovacího sešitu, 

opakuj lekce 1 – 4. 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.zs-horniplana.cz/skolni-druzina/


Kontrola Čj 8, 9/14: 

 
 

Kontrola Ma 2/19: 

 

 
 



Kontrola Ma 2,3,4,5/13: 

 



Zápisky ČaS: 

 
 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   19. 10. 2020 - 23. 10. 2020 

Různé:  

Každý den zde bude doplňováno učivo na jednotlivé dny. Děti mají pracovní sešity a sešity M-Š a 

Čj-Š, do kterých budou vypracovávat cvičení z učebnice. Splnění úkolů si pak budu kontrolovat po 

návratu do školy. 

 

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

skolakov.eu (ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), edu.ceskatelevize.cz. 

 

Na stránkách školy v sekci školní družina jsou pro děti od paní vychovatelky připraveny 

družinové hrátky. 

 

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: Vypracuj v pracovním sešitě str. 11 – vždy si přečti zadání a 

nahlas si odůvodni souhlásky (buď jeden – mnoho – nebo zdrobněle). Čtení – 

čítanka str. 34 – 35. Přemýšlej, čím bys chtěl být ty. 

ÚTERÝ: Stále opakujeme souhlásky uvnitř a na konci slov. Vypracuj 

v učebnici str. 15 cvičení 15 (napiš do Čj-Š) a cvičení 17, 18 (přes folii). Čtení 

– čítanka str. 36 – Jak ruce nechtěly pracovat (odpověz na otázky). 

STŘEDA: Napiš z učebnice str. 15 cvičení 19 diktát – požádej rodiče, aby ti 

diktovali, zkontroluj červenou pastelkou. Čtení - čítanka str. 37 – čti básně 

nahlas, odpověz na otázky. 

ČTVRTEK: Vypracuj v učebnici str. 16 cvičení 20 – doplň a napiš do Čj-Š. 

PÁTEK: Vypracuj v učebnici str. 16 cvičení 21 – přes folii a cvičení 22 – 

ústně, vyber vhodné sloveso a cvičení přečti. Čtení - čítanka str. 38 - 39 – 

odpověz na otázky. Příští týden jsou prázdniny, ale můžeš si přečíst kousek ze 

své oblíbené knihy. 

Matematika 

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

pod tabulkou. Prohlédni si v učebnici str. 20 a připomeň si rozklad k odčítání 

(pozor na příklady 55 – 20, 50 – 25). Do sešitu M-Š vypočti z učebnice str. 20 

cvičení 8 (pro zábavu můžeš i cvičení 9). 

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

tabulkou. Vypočítej jeden sloupec folie. Vypracuj v pracovním sešitě str. 14 

cvičení 5, 6, 7. 

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

pod tabulkou. Prohlédni si učebnici str. 21 cvičení 1, cvičení 2 a 4 udělej 

ústně. Na straně 22 utvoř v cvičení 5 příklady na násobení (zapiš do M-Š), 

cvičení 6 (zopakuj násobení 1 a 2) a cvičení 7 (utvoř příklady na násobení a 

zapiš do M-Š – příklad: 3 * 2 = 6 kg, 8 * 2 = 16 kg). 

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

pod tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 15. 

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

tabulkou. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 16. 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.zs-horniplana.cz/skolni-druzina/


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 10 – Orientace v krajině. Přečti si 

v učebnici str. 13, zapiš si do malého sešitu ČaSu zápisky, které jsou tady 

ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 11 – Já to hravě zvládnu. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Lekce 5 Numbers - podívej se na video: 

https://youtu.be/dEKvxN-vFi8. Opakuj čísla, napiš si slovíčka z této lekce 

do sešitu Aj-slovíčka, procvičuj do procvičovacího sešitu. 

ÚTERÝ: Poslechni si na videu pokračování lekce 5: 

https://youtu.be/e90o2A5DuYw. DÚ - nakresli na papír pět různých 

školních potřeb, vybarvi je a napiš k nim věty (např. This pen is blue). Úkol 

mi můžeš poslat na email nebo přinést, až budeme zase ve škole. 

ČTVRTEK: Opakuj výslovnost podle videa z úterý. Vypracuj v pracovním 

sešitě str. 12 cvičení 2, 3 a str. 13 cvičení 6. 

 

 

Kontrola Ma 4/19: 

 
 

Kontrola Ma 8/20: 

 
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dEKvxN-vFi8
https://youtu.be/e90o2A5DuYw


Kontrola Ma 5,6,7/14: 

 
 

Kontrola Ma 5,7/22: 

 



Kontrola Ma 15: 

 
 



Zápisky ČaS: 

 
 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   02. 11. 2020 - 06. 11. 2020 

Různé:  

Jelikož škola zůstává stále zavřená, pokračujte prosím v učení podle týdenních plánů. Každý den zde bude doplňováno 

učivo na jednotlivé dny. Děti mají pracovní sešity a sešity M-Š a Čj-Š, do kterých budou vypracovávat cvičení 

z učebnice. Splnění úkolů si pak budu kontrolovat po návratu do školy. 

 

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

(ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), edu.ceskatelevize.cz. 

 

Na stránkách školy v sekci školní družina jsou pro děti od paní vychovatelky připraveny družinové hrátky. 

 

Online výuka probíhá jen každé pondělí a čtvrtek. Budeme si při ní procvičovat porozumění nové 

látce, která bude vysvětlována předchozí dny na videích. Návod na připojení je na úvodní straně školy.  

 Odkaz pro připojení pro 3. třídu: https://join.skype.com/mUVyjkDsxqKf  

 Při přihlášení prosím použijte jméno žáka, abych věděla, kdo je přihlášen. Děkuji. 

 

Pokud budete něco potřebovat, můžete psát na můj e-mail zs.kopecka@seznam.cz. Děkuji za spolupráci. 

U Č I V O  

Český jazyk 

Na online výuku měj připravené učebnice i pracovní sešity, úkoly 

z předchozích dnů, pero, tužku, červenou pastelku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONDĚLÍ: Vypracuj v učebnici str. 17 cvičení 2 – doplň vhodné sloveso, i/y 

a napiš do Čj-Š. Čtení – čítanka str. 40 – 41 – čti a ústně odpověz na 41/1 a 

pozoruj listy stromů i na procházce. 

ÚTERÝ: Vypracuj v učebnici str. 17 cvičení 3 – slož z lístečků věty a napiš. 

STŘEDA: Poslechni si video o základní skladební dvojici: 

https://youtu.be/ulgMTnUM0AY. Pod plánem je ofocená stránka 18 ze staré 

učebnice, která v nových chybí. Vypracuj v učebnici str. 19 (nová učebnice str. 

18) cvičení 3 – doplň a za větu napiš zkratku VJ nebo S – jestli je to věta 

jednoduchá nebo souvětí. Čtení - čítanka str. 42 – 43 – odpovídej na otázky. 

ČTVRTEK: Podívej se na video: https://youtu.be/Dj32g409JMM. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 12 V cirkuse (pracuj podle návodu, ptáš se kdo? a 

hledáš podmět) a cvičení 1 (ke slovesům (přísudku) přidej podstatné jméno 

(podmět) – vznikne zákl. skladební dvojice). 

PÁTEK: Podívej se na spojování vět: https://youtu.be/eUYOILSRdmc. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 12 cvičení 2 (ptáš se Co dělá?) a cvičení 3 

(ptáš se Kdo?, doplníš podmět z věty a spojíš trámcem). Čtení – čítanka str. 44 

– 45 – odpovídej na otázky, cvičení 1 – pokud neznáš některé druhy ptáků, 

můžeš si je vyhledat v encyklopedii nebo na internetu. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Každý den procvičuj na folii násobilku a sčítání a odčítání. 

Opakuj násobkové řady! Prohlédni si v učebnici str. 24 cvičení 12 – dělení. 

Cvičení 13 přečti, odpověz a vypočti ústně. Cvičení 15 vypracuj ústně. 

ÚTERÝ: Opakuj násobkové řady. Vypracuj v prac. sešitě str. 17 cvičení 3, 4. 

STŘEDA: Poslechni si video o lichých a sudých číslech: 

https://youtu.be/z_ILNMhkn5E. Vypracuj v učebnici str. 25 cvičení 1 a 2 a str. 

26 cvičení 3 – vypočítej a napiš. 

ČTVRTEK: Každý den počítej folii. Vypracuj v pracovním sešitě str. 18 

cvičení 1, 2, 3, 4. Podívej se na video: https://youtu.be/zJ7kTofcDYE.  

PÁTEK: Vypracuj v učebnici str. 27 cvičení 8 (napiš do M-Š) a cvičení 9 

(vypiš na řádek sudá čísla, seřaď podle velikosti, na druhý řádek lichá čísla a 

podtrhni ta, která jsou násobkem čísla 3). 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.zs-horniplana.cz/skolni-druzina/
https://www.zs-horniplana.cz/navod-na-prihlasovani-k-on-line-vyuce/
https://join.skype.com/mUVyjkDsxqKf
https://youtu.be/ulgMTnUM0AY
https://youtu.be/Dj32g409JMM
https://youtu.be/eUYOILSRdmc
https://youtu.be/z_ILNMhkn5E
https://youtu.be/zJ7kTofcDYE


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 14, zapiš si do malého sešitu ČaSu 

zápisky, které jsou tady ofocené pod plánem. 

PÁTEK: Poslechni si video: https://youtu.be/kOjQaaRfgKQ. Přečti si 

v učebnici str. 15, zapiš si do malého sešitu ČaSu zápisky, které jsou tady 

ofocené pod plánem, můžeš vždy doplnit obrázkem. Vypracuj v pracovním 

sešitě str. 12. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Čti celou lekci 5, opakuj slovíčka (i předchozí lekce), piš do 

procvičovacího sešitu. 

ÚTERÝ:  Vypracuj v pracovním sešitě str. 12 cvičení 1 (napiš z rámečku 

slova, která víš) a cvičení 4 (doplň podle zadání). 

ČTVRTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 13 cvičení 5, 7, 8. Podívej se 

na video na opakování: https://youtu.be/WuuncAI-HEc.  

 

Kontrola Ma PS 16: 

 

https://youtu.be/kOjQaaRfgKQ
https://youtu.be/WuuncAI-HEc


Zápisky ČaS: 

 



 
 

Kontrola Ma PS 17/3,4: 

 
 



Chybějící stránka v nové učebnici Čj: 

 
 



Kontrola Čj 19(18)/3: 

 
 

Kontrola Ma 26/3: 

 
 

Kontrola Čj PS 12: 

 



Kontrola Aj PS 12,13: 

 



 
 

 

 

 

 

 



Kontrola Ma PS 18/1,2,3,4: 

 
 

Zápisky ČaS: 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   09. 11. 2020 - 13. 11. 2020 

Různé:  

Jelikož škola zůstává stále zavřená, pokračujte prosím v učení podle týdenních plánů. Každý den zde bude doplňováno 

učivo na jednotlivé dny. Děti mají pracovní sešity a sešity M-Š a Čj-Š, do kterých budou vypracovávat cvičení 

z učebnice. Splnění úkolů si pak budu kontrolovat po návratu do školy. 

 

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

(ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), edu.ceskatelevize.cz. 

 

Na stránkách školy v sekci školní družina jsou pro děti od paní vychovatelky připraveny družinové hrátky. 

 

Online výuka probíhá jen každé pondělí a čtvrtek. Budeme si při ní procvičovat porozumění nové 

látce, která bude vysvětlována předchozí dny na videích. Návod na připojení je na úvodní straně školy.  

 Odkaz pro připojení pro 3. třídu: https://join.skype.com/mUVyjkDsxqKf  

 Při přihlášení prosím použijte jméno žáka, abych věděla, kdo je přihlášen. Děkuji. 

 

Vážení rodiče a žáci, v současné době řešíme přechod na novou komunikační platformu Microsoft Teams. V 

souvislosti s tím se pedagogičtí pracovníci školy zúčastní v pondělí 16. 11. dalšího celodenního školení. 

Proto tento den neproběhne online výuka. Učitelé zadají žákům úkoly pro samostudium. Děkujeme za 

pochopení. Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky 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 

Na online výuku měj připravené učebnice i pracovní sešity, úkoly 

z předchozích dnů, pero, tužku, červenou pastelku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONDĚLÍ: Vypracuj v učebnici str. 20 (nová učebnice str. 19) cvičení 2 – 

spoj věty jednoduché v souvětí pomocí spojky v růžovém rámečku. Čtení – 

čítanka str. 46 – 47 – odpověz na otázky. 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 16 a str. 17 cvičení A, B – 

pracuj podle zadání, spojovat můžeš barevně. 

STŘEDA: Podívej se na video: https://youtu.be/Vv8iQhO2Dwk. Zapiš si 

podle videa do Čj-Š přehled – kořen slova, slova příbuzná. Čtení – čítanka str. 

48 – 49 – odpověz na otázky. 

ČTVRTEK: Podívej se na video a zopakuj si kořen slova: 

https://youtu.be/EIe-zOLMhCw. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 18. 

PÁTEK: V pondělí 16. 11. není online výuka (viz oznámení v úvodu). 

Vypracuj v učebnici str. 27 (nová učebnice str. 26) cvičení 3. Můžeš si zkusit 

napsat diktát na str. 26(25) cvičení 5. Čtení – čítanka str. 50 – 51. Nezapomeň 

číst svou vlastní knížku. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 18 cvičení 5, 6, 7, 8. 

ÚTERÝ: Do sešitu M-Š vypočti z učebnice str. 28 cvičení 1, 2, 3 – násobení 

4. 

STŘEDA: Vypracuj v pracovním sešitě str. 19 cvičení 1, 2, 3, 4. 

ČTVRTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 19 cvičení 5, 6. Stále procvičuj 

násobilku. 

PÁTEK: Do sešitu M-Š vypočti z učebnice str. 30 cvičení 4 – za výsledek 

napiš S (sudé) nebo L (liché). 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.zs-horniplana.cz/skolni-druzina/
https://www.zs-horniplana.cz/navod-na-prihlasovani-k-on-line-vyuce/
https://join.skype.com/mUVyjkDsxqKf
https://youtu.be/Vv8iQhO2Dwk
https://youtu.be/EIe-zOLMhCw


Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 13. Výsledky si zkontrolujeme 

v pátek na videu. 

PÁTEK: Podívej se na video (2 části): https://youtu.be/7PiRqoafByU a 

https://youtu.be/BYvobRUhbfY. Přečti si v učebnici str. 16, zapiš si do 

malého sešitu ČaSu zápisky (jsou tady ofocené pod plánem) a nakresli si 

obrázek houby a popiš. Vypracuj v pracovním sešitě str. 14. 

Anglický jazyk 

 PONDĚLÍ: Zapiš si slovíčka z lekce 6 do sešitu Aj-slovíčka. Výslovnost 

pak bude na videu. 

ÚTERÝ: Podívej se na video lekce 6: https://youtu.be/uh7n7J3TI5M. Věty 

opakuj, uč se slovíčka. 

ČTVRTEK: Podívej se na video: https://youtu.be/TxzlhqDKvME. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 14 cvičení 1, 2, 3. 

 

Kontrola Ma 27/8,9: 

 
 

Kontrola Ma PS 18/5,6,7,8: 

 

https://youtu.be/7PiRqoafByU
https://youtu.be/BYvobRUhbfY
https://youtu.be/uh7n7J3TI5M
https://youtu.be/TxzlhqDKvME


Kontrola Ma 28/1,2,3: 

 
 

 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 16,17/A,B: 

 



 
 

Kontrola Ma PS 19/1,2,3,4: 

 



Kontrola Čj PS 18: 

 



Kontrola Ma PS 19/5,6: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola Aj PS 14: 

 
 

 

 

 



ČaS zápisky: 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   16. 11. 2020 - 20. 11. 2020 

Různé:  

Jelikož škola zůstává stále zavřená, pokračujte prosím v učení podle týdenních plánů. Každý den zde bude doplňováno 

učivo na jednotlivé dny. Děti mají pracovní sešity a sešity M-Š a Čj-Š, do kterých budou vypracovávat cvičení 

z učebnice. Splnění úkolů si pak budu kontrolovat po návratu do školy. 

 

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

(ČJ,M,AJ), pripravy.estranky.cz (ČJ,M), edu.ceskatelevize.cz. 

 

Na stránkách školy v sekci školní družina jsou pro děti od paní vychovatelky připraveny družinové hrátky. 

 

Příští týden v pondělí je opět online výuka (do školy se půjde nejspíš až 30. 11.).  

 

Online výuka probíhá každé pondělí a čtvrtek. Budeme si při ní procvičovat porozumění nové látce, 

která bude vysvětlována předchozí dny na videích. Návod na připojení je na úvodní straně školy.  

 Odkaz pro připojení pro 3. třídu: https://join.skype.com/mUVyjkDsxqKf  

 Při přihlášení prosím použijte jméno žáka, abych věděla, kdo je přihlášen. Děkuji. 

 

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: Dnes není online výuka (celodenní školení pedagogů). Podívej se 

na video na vyjmenovaná slova (2 části): https://youtu.be/LsJ-kbRRPhk a 

https://youtu.be/TBMvRBBdTvc. Uč se zpaměti slova po B. Napiš do Čj-Š 

podle videa BÝT x BÍT (ofoceno i tady pod plánem). Čtení – čítanka str. 52 – 

54 – Kulda ve světě. 

ÚTERÝ: Státní svátek. 

STŘEDA: Podívej se na video na věty se slovesem být x bít: 

https://youtu.be/Skc8Yr0B-c8. Zapiš si věty do Čj-Š a doplň i/y (je ofoceno i 

tady pod plánem). Vypracuj ústně z učebnice str. 32 (nová 31) cvičení 2. Čtení 

– čítanka str. 55 – 57 – odpověz na otázky. 

ČTVRTEK: Podívej se na opakování: https://youtu.be/cpnpvQTn-Lw. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 20 před čarou. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 20 za čarou. Vypracuj z učebnice 

str. 34 (nová 33) cvičení 7- spoj přísloví a věty napiš do Čj-Š. Čtení – čti 

vlastní knihu. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na násobení 6 a 10: 

https://youtu.be/ht5DBBxuiCc. Zapiš si do M-Š zápisky (z videa nebo jsou 

také tady pod plánem). Uč se násobky 6. Do sešitu M-Š vypočti z učebnice str. 

33 cvičení 1 (mince, utvoř příklady) a cvičení 3 a, b (příklad). 

ÚTERÝ: Státní svátek. 

STŘEDA: Uč se násobilku 6, násobkové řady. Vypracuj v pracovním sešitě 

celou str. 21. 

ČTVRTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 23 cvičení 1, 2, 3 a str. 24 

cvičení 3, 4. 

PÁTEK: Podívej se na video na násobení 7: https://youtu.be/jKuesP7NNrs. 

Zapiš si násobení podle videa do M-Š. Sestav příklady z učebnice str. 37 

cvičení 2 – vypočti a zapiš. 

Člověk a jeho 

svět 

PÁTEK: Přečti si v učebnici str. 17, zapiš si do malého sešitu ČaSu zápisky 

(jsou tady ofocené pod plánem). 

  

https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.zs-horniplana.cz/skolni-druzina/
https://www.zs-horniplana.cz/navod-na-prihlasovani-k-on-line-vyuce/
https://join.skype.com/mUVyjkDsxqKf
https://youtu.be/LsJ-kbRRPhk
https://youtu.be/TBMvRBBdTvc
https://youtu.be/Skc8Yr0B-c8
https://youtu.be/cpnpvQTn-Lw
https://youtu.be/ht5DBBxuiCc
https://youtu.be/jKuesP7NNrs


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Stále čti a procvičuj slovíčka lekce 6. Vypracuj v pracovním 

sešitě str. 15 cvičení 5, 6 (např. My pen is green). 

ČTVRTEK: Podívej se na video na lekci 7: 

https://youtu.be/jhrvUGaBKV4.  Napiš si slovíčka z lekce do sešitu Aj-

slovíčka. 

Kontrola Ma 30/4: 

 
 

Kontrola Čj 27/3: 

 
 

Zápisky vyjmenovaná slova: 

 

https://youtu.be/jhrvUGaBKV4


 

 
 

 
 

 



Zápisky matematika: 

 
 

 
 

 

 

 



Věty být x bít: 

 

 

 



Kontrola Ma PS 21: 

 



Kontrola Ma PS 23, 24: 

 

 



Zápisky ČaS: 

 
 

 


