
Učební Łplán ßna Łúterý 13. Łříjna 
Matematika 

Nejdříve si zopakujeme látku z minulého týdne.  

Doplňte tabulku ze str. 15/ cv. 2. Tabulku si můžete nalepit do sešitu (list 

1). Nezapomeňte na datum! Také si zopakujte názvosloví ve cvičení 3. i tuto 

tabulku si můžete nalepit a hlavně doplnit (list 2). Slovní úlohu na této 

stránce si vypracujte ústně a do sešitu napište jen odpovědi na otázky a), 

b), c). 

V PS na straně 7 vypočítejte ze cvičení 2 tři sloupečky. 

 

Český jazyk 

Dnes si zopakujeme slova protikladná. Do sešitu Š si napište datum a 

vytvořte nadpis: Slova protikladná. Vzpomenete si, jak se slova protikladná 

řeknou tím cizím slovem? Jestli ano, napište ho k nadpisu. Pod nadpis 

nalepte a hlavně přečtěte poučky (obr. 1 a obr. 2). V učebnici na str. 22 si 

přečtěte cv. 2. Slova tučně zvýrazněná přepište do sešitu Š a k nim 

vymyslete slova protikladná. Nezapomeňte mezi ně napsat tu správnou 

značku!  

Příklad: dlouhý X krátký 

V PS si vypracujte str. 15. 

Na webových stránkách školy v naší třídě II, v sekci užitečné odkazy 

jsem vložila IC odkaz s názvem: Slova protikladná. Po rozkliknutí odkazu 

si můžete na PC hravě procvičit slova protikladná (interaktivka ) Odkazů 

je tam už více, v učebních plánech se na ně budu postupně odkazovat. 

 

Anglický jazyk 

Dnes si zopakujeme fráze a slovíčka z minulé hodiny. V učebnici si 

poslechněte, přečtěte a zazpívejte písničku na str. 11. Do přílohy domácích 



úkolů jsem vložila verzi se zpěvem i karaoke. V PS na straně 11 doplňte 

cvičení 3. 

Prvouka 

Minulou hodinu jsme si povídali o určování směru, světových stranách a 

směrové růžici. Začali jsme si dělat zápis, kdo ho nestihl, může si ho 

dodělat a přikládám ještě jednu stránku na opsání a nalepení zajímavostí. 

Stále platí: Co je psáno psacím písmem píši, co je písmem tiskacím a 

obrázky přečtu a nalepím. 

Doplnit světové strany do směrové růžice můžete taky na IC odkazu, který 

jsem vložila do sekce užitečné odkazy pod názvem: Světové strany 

 

 

 

 

 

 


