
Učební Łplán ßna čtvrtek 22. Łříjna 

Łpro 3. ßročník 
 

Matematika 

Dnes budeme procvičovat násobilkové řady 0 až 7 v učebnici na str. 19. 

Začneme doplňováním násobků, dělenců, dělitelů i podílů ve cvičení 1. 

Příklady si můžete vystřihnout nebo přepsat a doplnit do sešitu Š.  

ßs¤tr. 19/ cv. 1 

 

Tabulky níže ze cvičení 2 a 3 si vystřihněte, nalepte a doplňte, samozřejmě 

také do sešitu. 

ßs¤tr. 19/ cv. 2 

 

  

 



ßs¤tr. 19/ cv. 3 

 

Na cvičení 4 máte na webových stránkách školy v domácích úkolech vložen 

odkaz pod názvem: Doplňovačka. Cvičení 5 vypracujte ústně a do sešitu Š 

napište jen odpovědi. 

Český jazyk 

Pokračujeme v procvičování slov příbuzných. Dnes budeme vytvářet slova 

příbuzná přidáváním předpon a přípon ke kořenu slov.  

Do sešitu Š si napište datum a nalepte a pozorně přečtěte poučku. 

 

Z čeho se slova příbuzná mohou skládat je moc hezky ukázané na obrázku 

v učebnici na str. 26. Část slova před křenem slova se nazývá předpona, 

pak je samotný kořen slova společný pro všechny příbuzná slova, za 

kořenem slova je přípona. Obrázek z učebnice si můžeš nalepit do sešitu Š 

a pod obrázek napiš několik slov příbuzných, které můžeš složit z předpon, 

kořene a přípon. Nebo jen z předpon a kořene. Nebo jen z kořene a přípon. 

Někdy i samotný kořen slova může být slovem příbuzným  

 



V učebnic na straně 26 vypracuj cvičení 3.  Do sešitu Š slož a napiš slova 

příbuzná.  

V PS doplň cvičení 3, 4, a 5 na straně 19. 

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

odkazy na interaktivku pod názvem: Včelky 

 

Anglický jazyk  

Včera jsme uzavřeli kapitolu 2 The TV show, a proto nás dnes čeká Minitest 

2, který je samozřejmě přílohou v domácích úkolech. Zkuste si ho 

vypracovat zcela samostatně, bez pomoci učebnice, slovníčku a rodičů  

 

Prvouka 

Tento týden jsme si přečetli o historických zemích ČR, určitě si pamatujete, 

jak se jmenují ___________, ___________, ___________. 

V současnosti se Česká republika nejčastěji rozděluje do 14 územních celků, 

kterým říkáme kraje, a o nich jsem vám připravila pracovní list. Najdete ho 

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

ČR. Pracovní list pečlivě přečtěte, přepište a obrázky nalepte. Puzzle s 

mapou krajů ČR si vystříhejte, složte a nalepte do sešitu. Ve slepé mapce 

dohledejte a označte náš kraj a krajské město. Určitě pro vás nebude 

problém vzpomenout si na název našeho kraje  ______________________ 

a krajského město  ______________________ . 

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

procvičení pod názvem: Kraje ČR. 

 


