
 
 
 

Zadání    9 
 
Čj      PS / žlutý    str.22 cv.7 c – e 
                              str.22 cv. 7 d  určete číslicí slovní druh 
          Učebnice    str. 65 cv.1 – u podst. jmen určete rod, číslo, pád, vzor / cvičení napište do  
                                                     školního sešitu 
         PS / vyjmenovaná slova 
                              str.25 cv.1, 2 
         Čítanka str. 133 – 135 
 
Matematika       PS 3.díl 
                             str.28 př.2 doplňte správně tabulku, výsledky zaokrouhlete na desítky, na sta 
                                                 tabulku prodlužte 
                                               - diagram: výsledky znázorni kolmicí (dokreslete strom) 
                             Písemné násobení trojciferným činitelem 
                             str.29 př.1 – 3 
                             Minutovky 
                             str.14 př.28 a 
         PS 2.díl      Obvod obdélníku 
                            str.46 př.1   počítejte podle vzorce o = 2. ( a+b ) 
 
VL     zápis do velkého sešitu   1.část    Uč. str.18, 19 
 
         Život za vlády prvních Přemyslovců 
      
         Lidé žili hlavně v nížinách kolem řek. Chudáci bydleli v dřevěných chatrčích, bohatí 
v kamenných domech, panovníci ve vznikajících hradech. Kolem hradů se tvořily osady.Tam 
se obchodovalo, provozovala se řemesla. 
          
        Sídla vzdělanosti 
 
        Nositelé vzdělanosti byli představitelé církve. Církev provozovala školy zakládané při 
kostelech a klášterech. 
        Součástí kostelů a klášterů byly také písařské dílny, kde mniši ručně psali všechny knihy. 
Většina z nich měla náboženský obsah ( modlitby, životopisy svatých ). Knihy byly tehdy 
doslova uměleckými díly. 
 
        Románský sloh 
 
  - tento styl staveb se k nám dostal z Říma 
    Stavební prvky: 
  - tlusté zdi bez omítky postavené z kamene 
  - malá okna s půlkruh.obloukem nebo sdružená okna s dvěma spojenými oblouky 
  - vniřní prostory byly malé a tmavé 
 



 
 
Kostely kruhovitého tvaru – rotundy. Později stavby kostelů obdélníkového tvaru – baziliky.   
Z klášterů se šířily nové poznatky o řemeslech, zemědělství a stavebnictví. 
 
PS   str.9, 10 
 
 
Př     zápis do velkého  sešitu    Uč. str.50 – 52 
 
         Ekosystém park 
 
       Parky patří mezi ekosystémy uměle vytvořené člověkem. Snižují hlučnost městského 
prostředí, zachycují prach, zvlhčují ovzduší. 
        
      Poskytují životní podmínky pro růst : 

a) stromů – smrk pichlavý, jalovec obecný, různé druhy javorů, jírovec maďal, tis 
červený – jedovatý 

b) keřů – zlatice prostřední, šeřík obecný 
c) okrasných bylin – růže 
 
Žijí zde druhy původně lesních živočichů např. veverka obecná, ježek západní, kos černý 
- obojživelníci :  ropucha obecná 
- stálí ptáci :  holub věžák, hrdlička zahradní, kos černý, strakapoud velký 
- savci :    netopýr hvízdavý 
 
PS str.24 cv.2 
 
 
  

 
 
 
 
 
           


