
Učební Łplán ßna Łpondělí 19. Łříjna 

Łpro 3. ßročník 
Matematika 

Dnes budeme procvičovat násobilkové řady 0 až 5 v učebnici na str. 17. 

Začneme doplňováním násobků, dělenců, dělitelů i podílů. Příklady si můžete 

vystřihnout nebo přepsat a doplnit do sešitu Š.  

 

V učebnici na téže straně budeme pokračovat cvičením 2. To už si do sešitu 

Š přepište.  

Tabulky níže si vystřihněte, nalepte a doplňte, samozřejmě také do sešitu. 

 

V PS dopočítejte stranu 7. 



Český jazyk 

Začátek týdne začneme opakováním slov mnohoznačných. Do sešitu Š si 

napiš datum a vytvoř nadpis: S×lova ßmnohoznačná a pod nadpis 

nalepte, nebo přepište a hlavně pozorně přečtěte poučku. Vzpomenete si, 

jak se těmto slovům řekne tím cizím slovem? Jestli ano, napište ho k nadpisu.

 

Obrázky níže uspořádejte tak, abyste vytvořili dvojice, které můžete 

pojmenovat jedním slovem. Obrázky nalepte do sešitu Š a k dvojicím napište 

správný název.  

 

 

 

 

 

Obrázky níže nalep pod sebe do sešitu, pojmenuj je a zkus vymyslet a napsat 

alespoň dva významy těchto slov. 

 

 

V PS na straně 17 vypracuj cvičení 1 a 2 nahoře. 

 

Anglický jazyk  

Minulou hodinu jsme si založili fan club našich Superstars. V učebnici na 

straně 12 přečtěte a poslechněte rozhovor fanoušků, které už znáš 

z minulé hodiny. Rozhovor poslouchej pozorně a prohlížej obrázky 

s fanoušky na str. 12 nahoře. Do sešitu napiš, s kterými fanoušky byl veden 

rozhovor. Pak si pusť rozhovor ještě jednou a doplň informace o 

jednotlivých fanoušcích. Nahrávku najdeš v DÚ pod názvem: Fan club.  

V PS doplňte stranu 12. 



Prvouka 

Dnes si pozorně přečti nový pracovní list: Naše vlast, který je přiložen 

v domácích úkolech. Informace v PL pro vás nejsou žádnou novinkou. O 

našich sousedních státech i Evropské unii jsme si už povídali a pracovali na 

interaktivce ve škole. PL opište, obrázky vystříhejte, nalepte a doplňte.  

Do domácí úkolů jsem vložila odkazy na procvičování pod názvy: Sousední 

státy a Bingo, 


