
Plán distanční výuky  - do 6. 11. 2020 

ČESKÝ JAZYK 

 !!! vytiskněte si PL, ale zatím prosím nic nevyplňujte, domluvíme se na online hodině, 

případně vás budu kontaktovat emailem 

Téma: Skupiny bje/bě, vje/vě, pě – opakování 
           Zdvojené souhlásky - opakování 
 

1) Prezentace bě/bje, vě/vje, pě 
2) Učebnice str. 17/zapamatujte si ! 
3) Učebnice str. 17/2 – ústně 
4) PS str. 20/4  
5) PL – vyplnit do 3.11.(úterý) a poslat na mail,Whatsapp nebo Messenger nebo Teams 
6) Prezentace zdvojené souhlásky 

 

Téma: Vyjmenovaná slova – B 

1) Prezentace vyjmenovaná slova B 
2) PS str. 22 /1, 2, 3 
3) PS str. 23/ 6, 7 

 

MATEMATIKA 

!!! vytiskněte si PL, ale zatím prosím nic nevyplňujte, domluvíme se na online hodině, 

případně vás budu kontaktovat emailem 

 

Téma: Písemné dělení jednociferným dělitelem 

1) Opakování učebnice str. 23 –  str.25 

Vyvozujeme algoritmus písemného dělení jednociferným dělitelem.  
 

 Nejprve vyvozujeme dělení trojciferného čísla jednociferným, kdy všechna dílčí 
dělení jsou beze zbytku. Jde zde o nácvik zápisu čísel.  
Př. 848 : 4 =       ZK.                  936 : 3 =  ZK. 
 

 Navazujeme typem příkladů, kdy první dílčí dělení vychází se zbytkem, zbývající 
dělení pak beze zbytku.  
Př. 786 : 6 =        ZK.                 362 : 2 =  ZK.  

 
 Následně jsou příklady, kdy máme všechna dílčí dělení se zbytkem. Ve všech těchto 

případech je dělitel obsažen v první cifře dělence.  
str. 25/17 – kontrola, popřípadě nějaké příklady vysvětlit 
 
488 : 3 =    ZK.                  765 : 6  =  ZK. 



 
2)  Učebnice str. 26 /24 barevný rámeček - NOVÉ 
 Metodickou řadu uzavírají příklady, kdy se dělitel nenachází v první cifře 

dělence.  

 

  3) učebnice str. 26/25 – společně 

  4) učebnice str. 26/26 – písemně do sešitu i se zkouškou – kontrola na příští online hodině 

 

 

Téma: Písemné dělení jednociferným dělitelem – shrnutí 

1) kontrola cvičení z minulé hodiny 

2) PS str. 8/9 

3) učebnice str. 27/33 – společně 

4) učebnice str. 27/34 – písemně do sešitu 

5) vyplnit PL  a poslat do 9.11. (pondělí) 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Téma: Numbers 1 – 100 

- vyplnit PL (až po online hodině) a prosím poslat do 5. 11. (čtvrtek) 

 

 

VLASTIVĚDA 

28. 10. jsme si připomněli státní svátek, v PL 1 si zopakujte naše státní symboly-vyplněný 
PL odešlete prosím do 6. 11. na adresu: peterkova@zsrtyne.cz 

Nová látka – probereme při online hodině 

Téma:  ČR – poloha, (rozloha),  počet obyvatel,  historické země – str.14-15 

Přečtěte si a napište (nalepte) zápis do sešitu: 

 

 

 

mailto:peterkova@zsrtyne.cz


Zápis: 

ČESKÁ REPUBLIKA 

počet obyvatel: přes 10 miliónů 

tvoří ji 3 historické země: Čechy, Morava a Slezsko 

je vnitrozemský stát, sousedí se 4 zeměmi 

(pak nalepte obrázek z PL 2, včetně vlajek sousedních států, a na území ČR barevně 
zvýrazněte a popište historické země – jejich název a umístění najdete v Dětském 
ilustrovaném atlase na str.10-11) 

 

Téma : Značky a legenda mapy si probereme až ve škole s pomocí vlastivědné mapy, kterou 
doma nemáte. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

viz příloha 


