
Učební Łplán ßna Łs¤tředu 21. Łříjna 

Łpro 3. ßročník 
Matematika 

V učebnici na straně 17 budeme pokračovat v násobilkových řadách a dnes 

nás čeká násobilka 7. Napište si nadpis: Nás¤obilka 7 a pod nadpis nalepte 

poučku. 

 

Pod poučku vypracujte ze str. 18 cvičení 3 a 4. Nezapomeňte napsat, o 

jaké cvičení se jedná ßs¤tr. 18/ cv. 3 a ßs¤tr. 18/ cv. 4 

V PS na str. 8 ze cv. 1 a 2 vypracujte jen příklady s násobky čísel 7. 

Dobrovolný úkol: Na webové stránky do domácích úkolů jsem vám vložila 

odkazy na interaktivku pod názvem: Pexeso násobení, Pexeso dělení a 

Kontejnery 

Český jazyk 

Dnes nás čekají slova příbuzná. V učebnici na str. 26 si nejdříve přečtěte 

cvičení 1. Co mají společného podtržená slova v článku? Slova spolu 

významově souvisí (všechny se týkají léků, lékařů, …) a také mají společný 

kořen slova. To je ta část slova, kterou mají všechna slova společnou, když 

oddělím přípony a předpony (když je oddělím od podtržených slov, zbyde mi 

kořen slova –Łlék-). O podtržených slovech tedy můžeme říct, že se jedná o 

slova příbuzná. 



Do sešitu Š napište datum a nadpis: S×lova Łpříbuzná a pod nadpis si 

nalepte a hlavně pozorně přečtěte poučku. 

 

V učebnici na straně 26 opiš do sešitu cvičení 2 a vyškrtni slovo, které do 

řady příbuzných slov nepatří. Pak barevnou pastelkou podtrhni u slov 

příbuzných jen jejich společný kořen a za řadu slov ho napiš. 

Př.:  Łvýlet, Łletadlo, ßnálet, Łletec, Łpilot, Łpřelet – Łlet 

V PS vypracujte na str. 19 cvičení 1 a 2.  

Anglický jazyk  

Dnes nás čeká komiks. My už víme, že anglicky se komiks řekne _________ 

a také si pomatujete název našeho komiksu _______________________. 

Na webové stránky školy do domácích úkolů jsem vám vložila poslech pod 

názvem: My friend is a monster 2. Nahrávku si nejdříve poslechněte a zkuste 

odhadnout, co se v komiksu stalo. Pak si v učebnici na straně 13 komiks 

přečtěte a přeložte. Pak si ho poslechněte ještě jednou. Ve druhé nahrávce 

je prostor na opakování: My friend is a monster 2 listen and repeat 

V PS doplňte na straně 13 cv. 8. 

Prvouka 

Včera jsme si přečetli nové informace o historických zemích ČR, určitě si 

pamatujete, jak se jmenují ___________, ___________, ___________. 

Na webových stránkách školy v domácích úkolech jsem vám vložila odkaz na 

procvičení pod názvem: Historické země. 

Dnes jsem pro vás připravila pracovní list o státních symbolech. Najdete ho 

na webových stránkách naší školy v domácích úkolech pod názvem: PL státní 

symboly. Pracovní list pečlivě přečtěte, přepište a obrázky nalepte. 

K jednotlivým státním symbolům zkuste dohledat pár informací, které si 

k obrázkům napište. Můžou vám k tomu pomoci odkazy, které jsem vložila 

také do domácích úkolů pod názvem: Státní symboly odkazy. 


