
Učební Łplán ßna Łs¤tředu 14. Łříjna 
Matematika 

Dnes se vrhneme do opakování násobků čísla 4. Do sešitu Š si napište datum 

a vytvořte nadpis: Násobení 4 a nalepte (list 3). Z učebnice na str. 16 

vypracujte cv. 1 a cv. 2 samozřejmě ho napište do sešitu Š . 

V PS na straně 6 vypracujte slovní úlohy ve cvičení 4. a 5. Nezapomeňte 

zjednodušený zápis, výpočet a odpověď! 

Do užitečných odkazů, které najdete na stránkách školy v naší třídě II., 

jsem vložila IC odkazy na hry s násobilkou 4. Násobky čísla 4, Násobení 4 

a Dělení 4. Tak si je můžeš zahrát. 

 

Český jazyk 

Pokračujeme v nauce o slově a čekají nás slova souznačná. Do sešitu Š 

napište datum a vytvořte nadpis: Slova souznačná. Kdo si vzpomene, jak se 

slova souznačná říkají tím cizím slovem, napíše si ho za nadpis. 

Pod nadpis si nalepte a hlavně přečtěte poučku (obr. 3). 

V učebnici na str. 23 vypracujte cv. 2. Můžete si ho vystříhat, složit a 

nalepit do sešitu Š (obr. 4). Cvičení 3 ze strany 23 si do sešitu Š přepište 

a slova souznačná vyhledejte ve cv. 2 na str. 22. 

Teď už Vám zbývá jen PS a to na str. 16/ cv. 1, 2. 

 

Anglický jazyk 

Pokračujeme s frázemi a slovíčky z minulé hodiny. V učebnici si na str. 11. 

si prohlédněte rozhovor moderátorky a Superstars. Do přílohy domácích 

úkolů jsem vložila nahrávku. Poslechněte si ji. Do sešitu si napište jména 

všech členů superstars. Ke každému jménu napište jeho správný věk, který 

jste slyšeli v nahrávce. Nahrávku si můžete pustit několikrát. V PS na 

straně 11 doplňte cvičení 4. 



Prvouka 

Dnes si přečtěte pracovní list: Práce s mapou a kompasem.  Do užitečných 

odkazů jsem vložila IC odkaz pod názvem: Práce s mapou a kompasem I 

a II. Čeká nás i opsaní a nalepení do sešitu. Rozvrhněte si to, ale na dvě 

vyučovací hodiny. Nemusíte dnes stihnout vše  

 


