
Učební Łplán ßna čtvrtek 15. Łříjna 

Łpro 3. ßročník 
Matematika 

Dnes nás čeká opakování násobků čísla 5. Do sešitu Š napište datum a 

vytvořte si nadpis: Nás×obení 5 a pod něj si nalepte násobkou řadu (list 4). 

Z učebnice na straně 16 si do sešitu Š vypočítejte příklady ve cvičení 3. a 

4. V PS na straně 7 doplňte cvičení 2. a 3. 

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

jsem vložila IC odkazy na hry s násobilkou 5. Násobky čísla 5, Násobení 5 

a Dělení 5. Tak si je můžeš zahrát. 

 

Český jazyk 

Dnes nás čeká opakování slov nadřazených, podřazených a souřadných. Do 

sešitu Š si napiš datum a vytvoř nadpis: S×lova ßnadřazená, 

Łpodřazená a Łs¤ouřadná a pod nadpis nalepte poučku (obr. 5). 

Poučku pozorně přečtěte! V učebnici ze str. 23 vypracujte cvičení 2. Řadu 

slov napište. Pastelkou nebo tužkou škrtněte slovo, které není souřadné, to 

co do řady nepatří. Za řadu napište slovo nadřazené. Jak se říká slovům, 

které zbyly v řadě? ____________________ . 

Př.: Łliš¤ka, ßmedvěd, Łvlk, dýně, ßzajíc – ßzvířata 

Na závěr nám zbývá v PS dodělat str. 16. 

 

Anglický jazyk  

Dnes si založíme fan club našich superstats. V učebnici na straně 12 si 

prohlédni členy fan clubu. Na členských kartičkách je jejich jméno, věk a 



oblíbená barva. Do sešitu Š si vypracuj podobnou kartičku, ale s tvými 

údaji. Můžeš si vlepit fotku, nebo se namalovat. Všechny údaje o sobě napiš 

samozřejmě anglicky . 

Do slovníčku si přepiš nová slovíčka. Některá už umíte   

 

 

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  

 


