
Učební Łplán ßna Łúterý 13. Łříjna 
Matematika 

Budeme pokračovat v procvičování násobilky. 

Doplňte slovní úlohu ze str. 9/ cv. 4. Vypracujte ji ústně a do PL (list 1) 

doplňte údaje. PL (list 1) nalepte do sešitu. Nezapomeňte na datum!  

Do sešitu si vytvořte nadpis: Násobení  dělení čísel zakončené nulami, pod 

nadpis nalepte PL (list 2). Na webových stránkách školy v naší třídě II, 

v sekci užitečné odkazy jsem vložila IC odkaz s názvem: Násobení a 

dělení čísel zakončené nulami I a II. Po rozkliknutí odkazu si můžete na 

PC s naší tužkou přečíst a procvičit novou látku (interaktivka ) Odkazů je 

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

V učebnici na straně 10 si do sešitu Š vypracujte cv. 2. Na stránkách školy 

v sekci užitečné odkazy jsem na procvičování uložila odkaz pod názvem: 

Procvičování násobení a dělení zakončené nulami. 

Na závěr si v PS vypracujte slovní úlohu na str. 6 ve cvičení 2. Pozor na 

správný zjednodušený zápis, výpočet a odpověď! 

 

Český jazyk 

Minulý týden jsme probírali stavbu slova. Dnes si přečteme, jaké rozdíly 

jsou mezi předložkami a předponami. Do sešitu Š si vytvořte nadpis: 

Předpony a předložky. Nezapomeňte na datum! Pod nadpis si nalepte obr. 1 

a pozorně si ho přečtěte. 

V učebnici si na straně 18 přečtěte a vypracujte cv. 2. Do sešitu Š napište 

nadpis: Slova s předložkami a pod nadpis některá slova z předložkami 

z článku ze cv. 2 vypište. Pod tento úkol si vytvořte další nadpis: Předpony 

a podnadpis vypracujte ze cv. 2 za a) Ke zvýrazněným slovům přidávejte 

předpony a tvořte nová slova. 

V PS na straně 14 si vypracujte cv. 1 



Do užitečných odkazů na našich webových stránkách v naší třídě II. Jsem 

vložila IC na procvičování pod názvem: Předložky a předpony. 

 

Anglický jazyk 

Dnes si zopakujeme fráze a slovíčka z minulé hodiny. Do sešitu si nalepte 

PL s opakováním slovíček What’s in the house? a doplňte ho. V PS na str. 10 

vypracujte cv 1. 

 

Historie 

Do užitečných odkazů jsem vložila stránku na procvičování mladší doby 

kamenné. Přečtěte si, ji procvičte odkazy, a kdo ještě nepřepsal a 

nedodělal celý zápis do sešitu, má na to teď dostatek času. 

 

 

 

 

 

 


