
3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   4. 1. 2021 - 8. 1. 2021 

Různé:  

Jelikož začíná nový rok opět distanční výukou, sledujte prosím týdenní plány. 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. 

 

Online výuka bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hod. Tentokrát se budeme připojovat 

přes MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/ 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

 

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 budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

 

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: Procvičuj vyjmenovaná slova po B: https://skolakov.eu/cesky-

jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b. Opakuj zpaměti vyjmenovaná slova po 

B a L. Vypracuj v pracovním sešitě str. 32 – pokud nemáš už hotové. Čtení – 

čti vlastní knihu a připravuj si referát do čtenářského deníku. 

ÚTERÝ: Podívej se na video na procvičování vyjmenovaných slov po L: 

https://youtu.be/_jZeiuaBCxc. Vypracuj z učebnice str. 40 (nová 39) cvičení 

10, 11, 12 – vysvětlení na videu výše. Vypracuj pracovní list po L - zadní 

strana – doplň i, y. 

STŘEDA: Kontrola DÚ je pod plánem, cvičení 12 jsme dělali včera na videu. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 33 cvičení G, H, CH, I, J. Čtení – pokračuj v 

čtení vlastní knihy. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na kontrolu a vysvětlení DÚ: 

https://youtu.be/H1doUReXwEE. Vypracuj z učebnice str. 40 (nová 39) 

cvičení 13, 14 – vysvětlení na videu výše. 

PÁTEK: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 34 

(mimo D) a str. 35 cvičení G, H, CH, J, K. Čtení – pokračuj v čtení vlastní 

knihy. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Procvičuj každý den násobilku na folii. Zopakuj si sčítání pod 

sebe. Vypracuj v pracovním sešitě (zeleném) str. 4 cvičení 1 – přepiš si 

příklady do malého sešitu pod sebe. Nezapomeň připočítávat 1, když jdeš přes 

10. 

ÚTERÝ: Podívej se na video na sčítání a odčítání pod sebe (2 části): 

https://youtu.be/c5UjD5R_AnI a https://youtu.be/I-t2CPwiOO0. Vypracuj 

v pracovním sešitě (zeleném) str. 4 cvičení 3, 4, 5 – vysvětlení na videu výše. 

STŘEDA: Podívej se na video na zaokrouhlování a opiš si z tabule do M-Š: 

https://youtu.be/4Xk7CaIdpc8. Vypracuj z učebnice str. 47 cvičení 4, 5. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na opakování zaokrouhlování a kontrolu a 

vysvětlení DÚ: https://youtu.be/1YLcj6cllac. Vypracuj v pracovním sešitě str. 

4 cvičení 6 a str. 5 cvičení 1. 

PÁTEK: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 5 

cvičení 2, 3, 4. 

  

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolakov.eu/
https://pripravy.estranky.cz/
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Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Podívej se na video (učebnice str. 25): https://youtu.be/MqftK-

a8np4. Z tabule si zapiš do malého sešitu ČaSu zápisky. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 21 (Hmotnost). 

PÁTEK: Podívej se na video na objem a kontrolu PS: https://youtu.be/J-

tYVl6sO1g. Z tabule si zapiš do malého sešitu ČaSu zápisky. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 22 (Čas). 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Opakuj lekce 1 – 10. Napiš si slovíčka z lekce 11. Slovíčka a 

věty na str. 24 již znáš. Zkus si stránku přečíst. 

ÚTERÝ: Podívej se na video na lekci 11: https://youtu.be/kdd33MlURpQ. 

Poslechni si výslovnost, zapiš slovíčka a uč se zpaměti. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na opakování výslovnosti a vysvětlení 

DÚ: https://youtu.be/dHt3ZckojNs. Vypracuj v pracovním sešitě str. 24, 25. 

 

Kontrola Ma PS 4/1: 

 
 

Kontrola Čj 40(39)/10,11: 

 
 

https://youtu.be/MqftK-a8np4
https://youtu.be/MqftK-a8np4
https://youtu.be/J-tYVl6sO1g
https://youtu.be/J-tYVl6sO1g
https://youtu.be/kdd33MlURpQ
https://youtu.be/dHt3ZckojNs


Kontrola Čj PL: 

 
 

Kontrola Ma PS 4/3,4,5: 

 



Kontrola Čj PS 33: 

 
 

Kontrola Ma PS 4/6: 

 



Kontrola Ma PS 5/1: 

 
 

Kontrola Čj 40(39)/13,14: 

 
 

 

 

 



Kontrola Aj PS 24,25: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola ČaS PS 21: 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   11. 1. 2021 - 15. 1. 2021 

Různé:  

Jelikož začíná nový rok opět distanční výukou, sledujte prosím týdenní plány. 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. 

 

Online výuka bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hod. Tentokrát se budeme připojovat 

přes MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/ 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

 

Ve čtvrtek 14. 1. bude informativní odpoledne od 14:00 do 16:00 (vstup do školy v roušce). 

 

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 budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

 

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 vyjmenovaná slova po M: 

https://youtu.be/gg2tc-dJVjY. Poslechni si vysvětlení, slova příbuzná, nauč se 

v učebnici str. 42 (nová 41) vyjmenovaná slova (tabulka) zpaměti. Vypracuj 

z učebnice str. 41 (nová 40) cv. 3 – napiš do Čj-D. Čtení – čti vlastní knihu. 

ÚTERÝ: Podívej se na video na rozdíly (my x mi, …): 

https://youtu.be/mKh6ePbYvw0. Zapiš si podle tabule do Čj-Š. Vypracuj 

z učebnice str. 43 (nová 42) cvičení 3. 

STŘEDA: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 36 

cvičení A, C, D (jen doplň), E, po straně příbuzná slova. Procvičuj 

vyjmenovaná slova po M: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-

trida/vyjmenovana-slova-po-m (řazení a jiná cvičení). 

ČTVRTEK: Podívej se na video na pokračování pohádky, cvičení 1 

z učebnice str. 42 (41) a vysvětlení DÚ: https://youtu.be/zzqmvVhLZW8. 

Vypracuj z učebnice str. 43 (nová 42) cvičení 9 a str. 44 (43) cvičení 10. 

PÁTEK: Podívej se na video na vysvětlení zadání DÚ: https://youtu.be/9_K-

Jo1FhOk. Vypracuj z učebnice str. 44 (nová 43) cvičení 11, 12, 13 – poslední 

jen ústně. Čtení – čti vlastní knihu. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na hodiny a římská čísla (uč. str. 52): 

https://youtu.be/B5ZryYLyZFQ. Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 5 cvičení 6, 7. 

ÚTERÝ: Opakuj římská čísla. Vypracuj v pracovním sešitě str. 7 cvičení 5, 6. 

STŘEDA: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 6 

cvičení 1, 2. Procvičuj násobilku: https://skolakov.eu/matematika-3-trida.  

ČTVRTEK: Podívej se na video na digitální hodiny (2 části): 

https://youtu.be/fmeyaj5XApU a https://youtu.be/NsUgMnvssrY. Zapiš si 

zápis do M-Š podle tabule. Procvič v učebnici na str. 53. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 7 cvičení 1, 2, 3, 4. 

PÁTEK: Podívej se na video na opakování digitálních hodin a čísla do tisíce 

(uč. str. 54): https://youtu.be/8qFN6zJHvSY. Zapiš si zápis do M-Š podle 

tabule. Vypracuj učebnici str. 54, 55 – ústně. Vypracuj v pracovním sešitě str. 

7 cvičení 8, 9 a str. 8 cvičení 1. 
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Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Kontrola úkolu je pod plánem. Přečti si v učebnici str. 27 – Moje 

rodina. Vypracuj v pracovním sešitě str. 23 (Objem). 

PÁTEK: Kontrola úkolu je pod plánem. Přečti si v učebnici str. 28, 29. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 24. 

Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na vysvětlení projektu MY FAMILY:  

https://youtu.be/Ku5z25fHPmo. Vypracuj projekt podle návodu, ukážeme si 

ho ve čtvrtek online nebo mi ho můžeš poslat na email. 

ÚTERÝ: Pokračuj v projektu My family. Opakuj lekce a procvičuj 

slovíčka. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na lekci 12: 

https://youtu.be/MHLHYslcAXI. Napiš si slovíčka a poslechni si 

výslovnost. 

 

Kontrola Čj PS 35: 

 

https://youtu.be/Ku5z25fHPmo
https://youtu.be/MHLHYslcAXI


Kontrola Ma PS 5/2,3,4,6,7: 

 
 

Kontrola Čj 41(40)/3: 

 



Kontrola ČaS PS 22: 

 
 



Kontrola Čj 43(42)/3: 

 
 

Kontrola Ma PS 7/5,6: 

 
 

Kontrola Ma PS 6/1,2: 

 
 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 36: 

 
 



Kontrola Čj 43(42)/9 a 44(43)/10: 

 

 
 

Kontrola Ma PS 7/1,2,3,4: 

 



Kontrola ČaS PS 23: 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   18. 1. 2021 - 22. 1. 2021 

Různé:  

Sledujte prosím týdenní plány. 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. 

 

Online výuka bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hod. Tentokrát se budeme připojovat 

přes MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/ 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

 

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 budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

 

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: Kontrola DÚ je pod plánem. Opakuj a procvičuj - vypracuj 

v pracovním sešitě str. 37 cvičení G, H, CH, J a str. 38 cvičení A, B, C. Čtení – 

čti vlastní knihu. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 38 

cvičení D, E a str. 39 cvičení G, H, CH, I, J. Opakuj zpaměti vyjmenovaná 

slova po M. 

STŘEDA: Podívej se na video na opakování a vysvětlení DÚ: 

https://youtu.be/EpgTP4nvA74. Vypracuj z učebnice str. 45 (nová 44) cvičení 

15, 16, 17 – cvičení 16 stačí přes folii, zbylé dvě napiš do Čj-D. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na opakování a vysvětlení DÚ: 

https://youtu.be/2sDJi53BDN0. Vypracuj v pracovním sešitě str. 40. 

PÁTEK: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 41. 

Čtení – čti vlastní knihu a nezapomeň na zápis do čtenářského deníku. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Kontrola DÚ je pod plánem. Opakuj a procvičuj - vypracuj 

v pracovním sešitě str. 6 cvičení 3, 4 a str. 8 cvičení 2, 3. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 6 

cvičení 5, 6 – zkoušku udělej také pod sebe. 

STŘEDA: Podívej se na video na opakování probraného učiva a porovnávání 

čísel (str. 58 - 59) - (2 videa): https://youtu.be/jjnARgcHQF0 a 

https://youtu.be/CkUMIAixwLg. Zkus si udělat ústně všechna cvičení 

v učebnici str. 56, 57 a cvičení 6, 7 napiš do M-D. Učebnici str. 58, 59 

vypracuj přes folii. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na sčítání a odčítání stovek (str. 60): 

https://youtu.be/Q0Na_0uML78. Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 8 cvičení 6 a str. 9 cvičení 1, 2, 3, 4. 

PÁTEK: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 9 

cvičení 5, 6, 7, 8, 9. Čti pozorně zadání – cvičení 8 (čísla větší nebo menší než 

– to znamená, že to číslo už tam nesmí být, např. 158 – už tam bude 159), 

cvičení 9 (každé číslo použiješ jen jednou). 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 32, 33. Vypracuj v pracovním sešitě str. 25, 

26. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 28 – Já to hravě zvládnu. Přečti si 

v učebnici str. 34 – části těla ukazuj na sobě. 

  

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/
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/EpgTP4nvA74
https://youtu.be/2sDJi53BDN0
https://youtu.be/jjnARgcHQF0
https://youtu.be/CkUMIAixwLg
https://youtu.be/Q0Na_0uML78


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na čtení lekce 12 str. 27: 

https://youtu.be/f6EDYEeJxIA. Nauč se a procvičuj slovíčka a výslovnost. 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 26 cvičení 2, 3 a str. 27 cvičení 5. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na věty s protiklady a vysvětlení DÚ: 

https://youtu.be/NAk8Qx6AFCU. Vypracuj v pracovním sešitě str. 26 

cvičení 1, 4 a str. 27 cvičení 6, 7. 

 

Kontrola Čj 44(43)/11,12: 

 
 

Kontrola Ma PS 7/8,9 a 8/1: 

 

 

https://youtu.be/f6EDYEeJxIA
https://youtu.be/NAk8Qx6AFCU


Kontrola Čj PS 37: 

 
 

 

 

 



Kontrola Ma PS 6/3,4 a 8/2,3: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 38,39: 

 



 
 

 

 

 

 



Kontrola Ma PS 6/5,6: 

 
 

Kontrola Ma 57/6,7: 

 
 

 



Kontrola Čj 45(44)/15,16,17: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 40: 

 
 



Kontrola Ma PS 8/6 a 9/1,2,3,4: 

 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   25. 1. 2021 - 29. 1. 2021 

Různé:  

Sledujte prosím týdenní plány. 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. 

 

Online výuka bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hod. Tentokrát se budeme připojovat 

přes MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/ 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

 

Pátek 29. 1. – pololetní prázdniny. Hodnocení za 1. pololetí je na Bakalářích – Klasifikace - Pololetní 

klasifikace. Návod zde: https://www.zs-horniplana.cz/pololetni-vysvedceni-2/  

 

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 budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

 

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: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 42. 

Čtení – čti vlastní knihu. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 43, 44. 

STŘEDA: Podívej se na video na vyjmenovaná slova po P: 

https://youtu.be/mdxSmjJVLPY. Začni se je učit zpaměti – učebnice str. 47 

(46). Vypracuj v pracovním sešitě str. 45. Čtení – stále čti vlastní knihu, 

zapisuj do deníku. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na rozdíly i/y po P: 

https://youtu.be/7T1kU8pN9Gc. Zapiš si zápis do Čj-Š podle tabule. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Kontrola DÚ je pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 10 

cvičení 1, 2 (proveď i zápis, výpočet, odpověď), 4 (pozor na stovky a na +/- 

desítek).  

ÚTERÝ: Podívej se na video na vysvětlení sčítání typu 400 + 6, 400 + 50 (str. 

61 - 62): https://youtu.be/rDHds7xNfFQ. Zapiš si zápis do M-Š podle tabulky. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 10 cvičení 5 a str. 11 cvičení 1. 

STŘEDA: Podívej se na video na vysvětlení odčítání typu 354 - 54 (str. 63): 

https://youtu.be/h7bUz9wSkYo. Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj 

z učebnice str. 62 cvičení 4 do M-D, ústně pak celou stránku. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na vysvětlení sčítání typu 250 + 40 (str. 64): 

https://youtu.be/wu9fx08ce3k. Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj 

z učebnice str. 63 cvičení 4 do M-D, ústně pak cvičení 2, 3. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 29 cvičení 1. Přečti si v učebnici a 

nauč se str. 35 – Vnitřní orgány. 

  

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/
https://www.zs-horniplana.cz/pololetni-vysvedceni-2/
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/mdxSmjJVLPY
https://youtu.be/7T1kU8pN9Gc
https://youtu.be/rDHds7xNfFQ
https://youtu.be/h7bUz9wSkYo
https://youtu.be/wu9fx08ce3k


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Kontrola DÚ je pod plánem. Přelož následující věty do Aj-Š 

nebo na papír. Můžeš k větám namalovat obrázky a úkol mi poslat na email.  

1) Tato tužka je krátká. 

2) Toto pravítko je dlouhé. 

3) Toto okno je malé. 

4) Tyto dveře jsou velké. 

5) Je to dlouhé? Ne, to je krátké. 

6) Je to malé? Ano, to je. 

7) Velká taška je modrá a červená. (The …) 

8) Dlouhá lavice je hnědá. (The …) 

ÚTERÝ: Podívej se na video na lekci 13: https://youtu.be/s2uKmeI1k4k. 

Napiš si slovíčka a poslechni si množné číslo. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na tvoření množného čísla a lekci 14: 

https://youtu.be/b6isgjckVsM. Zapiš si zápis do Aj-Š podle tabule. Zapiš si 

slovíčka z lekce 14 (str. 30). 

 

Kontrola Čj PS 41: 

 

https://youtu.be/s2uKmeI1k4k
https://youtu.be/b6isgjckVsM


 

Kontrola Aj PS: 

 



 
 

 

 

 

 



Kontrola Ma PS 9/5,6,7,8,9: 

 
 

Kontrola Ma PS 10/1,2,4: 

 



 
 

Kontrola Čj PS 42: 

 



Kontrola Čj PS 43,44: 

 



 
 



Kontrola Čj PS 45: 

 
 

 

 

 

 



Kontrola Ma PS 10/5 a 11/1: 

 

 
 

Kontrola Ma 62/4: 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   1. 2. 2021 - 5. 2. 2021 

Různé:  

Sledujte prosím týdenní plány. 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. 

Online výuka bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hod. Tentokrát se budeme připojovat 

přes MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/ 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

 

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 budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

 

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: Uč se vyjmenovaná slova po P. Vypracuj v pracovním sešitě str. 

46 (u cv. A – vyber 3 slova ze sloupce a utvoř věty, víc se ti nevejde). Čtení – 

čti vlastní knihu, kdo má čítanku, tak může číst z ní. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 47 

(pozor pýcha x píchá, ve cvičení B je vysokých – po v se píše tvrdé y). 

STŘEDA: Podívej se na video na vysvětlení zadání úkolu (učebnice str. 48): 

https://youtu.be/2lxHcSq9t8Q. Vypracuj z učebnice str. 48 (47) cvičení 2 a 4  - 

napiš do Čj-D, vylušti rébusy (můžeš nakreslit nějaký vlastní). 

ČTVRTEK: Podívej se na video na kontrolu DÚ a vysvětlení zadání úkolu: 

https://youtu.be/xJpzeFDR1W4. Vypracuj v pracovním sešitě str. 48. 

PÁTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na vysvětlení zadání 

úkolu: https://youtu.be/f2uK2LZxg0g. Vypracuj z učebnice str. 48 (47) cvičení 

5  - napiš do Čj-D, str. 49 (48) cvičení 7 – stačí přes folii a 10 – vylušti rébusy, 

můžeš vytvořit další i na ostatní vyjmenovaná slova. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 12 

cvičení 1, 2 (zapiš příklad a odpověď), 3 (pozorně čti a zapiš), 4.  

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 12 

cvičení 5, 6 a str. 13 cvičení 3. Nezapomínej procvičovat folii. 

STŘEDA: Podívej se na video na vysvětlení odčítání typu 290 - 20 (str. 65): 

https://youtu.be/B9KvQhNYLoQ. Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. 

Učebnici str. 65 cvičení 3 a 4 vyřeš ústně. Vypracuj v pracovním sešitě str. 13 

cvičení 5, 6. 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video - úsečky (str. 115) 

- (2 videa): https://youtu.be/j3-EFuaxf0k a https://youtu.be/QGQ5RiP3AWo. 

Zapiš si zápis do M-G podle tabule. Pozorně pročti učebnici str. 115. Vypracuj 

v oranžovém pracovním sešitě (starý) str. 42. 

PÁTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na jednotky délky 

(str. 116): https://youtu.be/0Jw8yC296ow. Zapiš si zápis do M-G podle tabule. 

Ukazuj si na pravítku, změř si např. tužku, knihu, sešit. Narýsuj do M-G 

úsečky |AB|= 4cm, |CD|= 7cm, |EF|= 65mm, |GH|= 53mm, |KL|= 87mm. 

Vypracuj v oranžovém pracovním sešitě (starý) str. 43 cvičení 2, 3, 4, 6. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 30. Přečti si v učebnici str. 36 – 

Smysly – už jsme se je jednou učili. 

PÁTEK: Vypracuj v pracovním sešitě str. 31. Přečti si v učebnici str. 37 – U 

lékaře. 

  

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/
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/2lxHcSq9t8Q
https://youtu.be/xJpzeFDR1W4
https://youtu.be/f2uK2LZxg0g
https://youtu.be/B9KvQhNYLoQ
https://youtu.be/j3-EFuaxf0k
https://youtu.be/QGQ5RiP3AWo
https://youtu.be/0Jw8yC296ow


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Vypracuj v pracovním sešitě str. 28 cvičení 1 (místo česky 

můžeš nakreslit), 3 (přečti otázku a napiš např. four trees – nezapomeň 

připsat barevně s, pokud nenapíšeš one (1)) a str. 29 cvičení 4 (podle vzoru 

napiš počet a věc, vybarvi), 5 (odpověz např. four boys). 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Opakuj slovíčka, věty. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 30 cvičení 1 (místo česky můžeš nakreslit), 2 

(vypočti a napiš číslici slovy, nezapomeň vybarvit). 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video There is …, 

There are …: https://youtu.be/jZ8jIp46mbI. Zapiš si do Aj-slovíčka podle 

tabule používání otázek a odpovědí na počet. Vymysli a napiš alespoň 4 

věty s použitím There is …, There are … a nakresli obrázky. 

 

Kontrola Ma 63/4: 

 
 

Kontrola Čj PS 46: 

 

https://youtu.be/jZ8jIp46mbI


Kontrola Ma PS 12/1,2,3,4: 

 
 

Kontrola Aj PS 28,29: 

 



 

 
 

 

 

 



Kontrola Čj PS 47: 

 
 

 



Kontrola Ma PS 12/5,6 a 13/3,5,6: 

 

 



Kontrola Čj 48(47)/2,4: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola Aj PS 30: 

 
 

 

 

 

 



Kontrola Čj PS 48: 

 
 

 



Kontrola Ma PS 42: 

 



3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   8. 2. 2021 - 12. 2. 2021 

Různé:  

Sledujte prosím týdenní plány. 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. 

 

Online výuka bude probíhat opět každé pondělí a čtvrtek od 10:00 hod. Tentokrát se budeme připojovat 

přes MsTeams. Návod pro přihlášení je zde: https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/ 

Děti mají přihlašovací údaje nalepené v žákovské knížce. 

 

Příští týden 15. – 19. 2. jsou jarní prázdniny. 

 

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 budou pro děti od paní vychovatelky připraveny pracovní listy. 

 

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: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 49. 

Čtení – nezapomínej číst a čti také nahlas. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 50. 

STŘEDA: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na vyjmenovaná 

slova po S (str. 50 (49)): https://youtu.be/gO2JDQYTh9k. Začni se je učit 

zpaměti. Vypracuj z učebnice str. 49 (48) cvičení 9  - napiš do Čj-D. Čtení – 

stále čti knihu nebo v čítance. 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Uč se vyjmenovaná slova po S. 

Poslechni si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=Zh90WCVd5as. 

Vypracuj v pracovním sešitě str. 51. 

PÁTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na rozdíly i/y po S: 

https://youtu.be/WRIBQK0ClI4. Zapiš si zápis do Čj-Š podle tabule. Vypracuj 

z učebnice str. 51 (50) cvičení 2  - napiš do Čj-D. 

Matematika 

PONDĚLÍ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v učebnici str. 64 cvičení 4, 5 

– napiš do M-D.  

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 13 

cvičení 1, 2, 4 (u slovních úloh udělej zápis, výpočet, odpověď). 

STŘEDA: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na sčítání a odčítání 

typu 130 + 70, 200 - 40 (str. 66, 67): https://youtu.be/tYP4Z1JnNMU. Zapiš si 

zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj v učebnici str. 66 cvičení 3 – napiš do M-

D. Ústně si udělej z učebnice str. 67 cvičení 1 a 3. 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 14 

cvičení 1, 2, 3, 4 (pozor – závorku vypočti jako první). 

PÁTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na sčítání a odčítání 

typu 421 + 5, 426 – 5, 123 + 7 (str. 68, 69, 70): https://youtu.be/GfIVeUlJb5o. 

Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj v učebnici str. 69 cvičení 4 – 

napiš do M-D. Ústně udělej z učebnice str. 68 cvičení 1, 3 a str. 69 cvičení 7. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 38 – Růst a vývoj. Vypracuj v pracovním 

sešitě str. 32. 

PÁTEK: Přečti si v učebnici str. 39, 40, 41 – Žiju zdravě, Správná výživa, 

Denní režim. Vypracuj v pracovním sešitě str. 33. 

  

https://www.zs-horniplana.cz/organizace-vyuky-od-4-1-2021/
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/gO2JDQYTh9k
https://www.youtube.com/watch?v=Zh90WCVd5as
https://youtu.be/WRIBQK0ClI4
https://youtu.be/tYP4Z1JnNMU
https://youtu.be/GfIVeUlJb5o


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na opakování a dokončení lekce 14: 

https://youtu.be/vvcbnqg5hWo. Zapiš si do Aj-slovíčka zbytek slovíček. 

Kdo ještě nemá úkol z minulého čtvrtka (věty s There is …, There are …), 

tak ho vypracuje a pošle mi ho. 

ÚTERÝ: Procvičuj lekce 13, 14. Vypracuj v pracovním sešitě str. 31 

cvičení 4, 5 (cvičení 3 bude vysvětlené na videu, ale pokud ho zvládneš, tak 

ho můžeš také udělat). 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na lekci 15 - 

Where is the ball?: https://youtu.be/O8MTpHtIweI. Opakuj, ukazuj 

předložky místa (in, on), zapiš slovíčka. 

 

Kontrola Čj 49(48)/7,10: 

 

 
 

Kontrola Ma 64/4,5: 

 

https://youtu.be/vvcbnqg5hWo
https://youtu.be/O8MTpHtIweI


Kontrola Ma PS 43/2,3,4,6: 

 
 



Kontrola Čj PS 49: 

 
 

 

 



Kontrola Čj PS 50: 

 
 

 

 



Kontrola Ma PS 13/1,2,4: 

 

 
 

Kontrola Čj 49(48)/9: 

 
 

 



Kontrola Ma 66/3: 

 
 

Kontrola Ma PS 14/1,2,3,4: 

 
 

 

 



Kontrola Čj PS 51: 

 
 

 



Kontrola Aj PS 31: 

 
 


