
3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 

Různé:  

Informace k návratu do školy: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-30-11-2020/ 

 

V pondělí 30. 11. se nastupuje do školy v 7:45 hod. Je třeba mít 2 roušky (1 náhradní). 

 

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: Podívej se na video na tvary slova být a vysvětlení DÚ: 

https://youtu.be/5grAUr4gubA. Vypracuj v pracovním sešitě str. 21 – cvičení 

E, F (2 věty), G, H, CH. Čtení – čítanka str. 109 – 111 – Jak Neználek skládal 

verše. 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 22 – cvičení A, B, C, D. 

STŘEDA: Podívej se na video na vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná: 

https://youtu.be/HkiCKRIKOuw. Vypracuj v pracovním sešitě str. 23 (cvičení 

G přečti). Čtení – čítanka str. 108 – Brebtavá – jazykolam, říkej co nejrychleji. 

ČTVRTEK: Vypracuj z učebnice str. 35 (nová 34) cvičení 13 – přemýšlej a 

doplň věty – dívej se do vyjmenovaných slov a slov příbuzných (tabulka str. 

32 (31)). 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 24 – za čarou, příbuzná slova nepiš, 

uděláme je společně ve škole. Čtení – čítanka str. 104 – Kdy je na světě 

nejkrásněji. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Uč se stále násobilku 6, 7. Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 

25. 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě celou str. 26. 

STŘEDA: Podívej se na video na násobení 8 a 9: https://youtu.be/-

I3OnhYMHB0. Zapiš si zápisky do M-Š (jsou i tady pod plánem). Uč se 

násobky. Vypracuj z učebnice str. 38 cvičení 7. 

ČTVRTEK: Uč se násobky 8, 9. Vypracuj z učebnice str. 39 cvičení 3. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 27 cvičení 1, 2 (stačí výpočet), 3, 5. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 18, 19, 20. Zapiš si do malého sešitu ČaSu 

zápisky (jsou tady ofocené pod plánem). Vypracuj v pracovním sešitě str. 15. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 16, 17, 18. Pracovní sešit si 

zkontrolujeme příští týden ve škole. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Čti lekci 7, uč se slovíčka. Vypracuj v pracovním sešitě str. 16 

cvičení 2 (připoj barevně slovo s číslem), 3 (jen výsledek), 4 (spoj barevně). 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 17 cvičení 6, 7, 9. 

ČTVRTEK: Stále procvičuj lekce 1 – 7, piš do procvičovacího sešitu. Dopiš 

si podle zadání ofoceného pod plánem pracovní sešit str. 16 – 17 cvičení 1 a 5. 

  

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-30-11-2020/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/
https://www.zs-horniplana.cz/skolni-druzina/
https://youtu.be/5grAUr4gubA
https://youtu.be/HkiCKRIKOuw
https://youtu.be/-I3OnhYMHB0
https://youtu.be/-I3OnhYMHB0


  

Kontrola Ma 37/2: 

 
 

Kontrola Čj 34(33)/7: 

 



Kontrola Čj PS 21: 

 



Kontrola Ma PS 25: 

 



Zápisky ČaS: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 22: 

 



Kontrola Ma PS 26: 

 



Ma zápisky: 

 

 
 

 

 

 



Kontrola Aj PS 16,17: 

 



 


