
3.ročník  

PLÁN NA TÝDEN   22. 2. 2021 - 26. 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: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na vysvětlení 

zadání DÚ: https://youtu.be/KjlAdAKY4SM. Vypracuj z učebnice str. 51 (50) 

cvičení 3, 4, 6  - ústně nebo přes folii a z učebnice str. 52 (51) cvičení 7, 9, 10  

- napiš do Čj-D. 

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

DÚ: https://youtu.be/QwBtW9_hJNI. Vypracuj v pracovním sešitě str. 52, 53. 

STŘEDA: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj z učebnice str. 52 (51) cvičení 

11  - doplň věty, ale do Čj-D napiš jen doplněná slova, odděl čárkou a 

z učebnice str. 53 (52) cvičení 13  - přes folii. Čtení – přečti si z učebnice 

češtiny str. 53 (52) cvičení 12 – úryvek z pohádky, odpověz na otázky a 

vyprávěj podle osnovy. Znáš tuto pohádku? 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 54, 

55. 

PÁTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 56, 57. 

Čtení – připrav si referát. 

Matematika 

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

cvičení 5, 6 a str. 15 cvičení 1, 2, 3. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 15 

cvičení 4, 5, 6. 

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

objem (str. 71, 72): https://youtu.be/6C-kSzpSEMs. Zapiš si zápis do M-Š 

podle tabule. Vypracuj v učebnici str. 70 cvičení 5 – napiš do M-D. Ústně 

udělej z učebnice str. 70 cvičení 2, 3, 4. 

ČTVRTEK: Kontrola DÚ pod plánem. Vypracuj v pracovním sešitě str. 16 

cvičení 1, 2, 3, 5. 

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

typu 109 + 3, 115 – 9, 391 + 9 (str. 73, 74): https://youtu.be/k7iCP4nqWAo. 

Zapiš si zápis do M-Š podle tabule. Vypracuj v pracovním sešitě str. 17. 

Člověk a jeho 

svět 

ÚTERÝ: Přečti si v učebnici str. 42, 43 – Povolání dospělých, Zájmové 

organizace, charita. Vypracuj v pracovním sešitě str. 34, 35. 

PÁTEK: Přečti si v učebnici str. 44, 45 – Minulost, současnost. Vypracuj 

v pracovním sešitě str. 36, 37. 

  

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/KjlAdAKY4SM
https://youtu.be/QwBtW9_hJNI
https://youtu.be/6C-kSzpSEMs
https://youtu.be/k7iCP4nqWAo


Anglický jazyk 

PONDĚLÍ: Podívej se na video na dokončení lekce 15: 

https://youtu.be/Arshg2g9rxc. Poslechni si čtení str. 33, odpovídej na otázky 

podle obrázku. Vypracuj v pracovním sešitě str. 32. 

ÚTERÝ: Kontrola DÚ pod plánem. Podívej se na video na další předložky 

místa: https://youtu.be/1YQDzIL974U. Zapiš si podle videa do Aj-slovíčka 

a nauč se. 

ČTVRTEK: Podívej se na video na procvičování předložek místa s 

hračkami: https://youtu.be/O2fILgvKcfI. Procvičuj v učebnici podle 

obrázku a videa. 

 

Kontrola Čj 51(50)/2: 

 
 

Kontrola Ma 69/4,7: 

 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/Arshg2g9rxc
https://youtu.be/1YQDzIL974U
https://youtu.be/O2fILgvKcfI


Kontrola Čj 52(51)/7,9,10: 

 

 
 

Kontrola Ma PS 14/5,6 a 15/1,2,3: 

 

 



Kontrola Aj PS 32: 

 
 

 



Kontrola Čj PS 52,53: 

 
 



 
 

Kontrola Čj 52(51)/11 a 53(52)/13: 

 



 
 

Kontrola Ma PS 15/4,5,6: 

 
 

Kontrola Ma 70/5: 

 



Kontrola Čj PS 54,55: 

 



 
 

 



Kontrola Ma PS 16/1,2,3,5: 

 



Kontrola ČaS PS 35: 

 


