
Zadání     14 
 
 
Čj  PS  /  žlutý str. 24 cv. 9 a přepište do školního sešitu a určete číslicí slovní druhy 
 
                         str. 24 cv. 9 b z tohoto cvičení vyberte slovesa, určete osobu, číslo a čas  
                                                   napište do školního nebo domácího sešitu 
      
     PS  /  modrý   str. 57 cv. 24, 26, 27 
                              str. 58 cv. 28, 29 
 
     PS /  Vyjmenovaná slova 
                               str. 28 cv. 2 a – d 
                               str. 33 cv. 1, 2 
      
     Učebnice 
                               str. 71 cv. 2 časujte sloveso bát se, psát si / napište do školního sešitu 
                               str. 77 cv. 5 doplňte neúplná slova, podtrhněte slovesné tvary / napište do  
                                                     školního sešitu 
 
     Čítanka            str. 114 – 121  Král Karel IV. 
 
Matematika         Písemné dělení se zbytkem      3. díl 
 
                               str. 56 př. 1, 2 
                               str. 57 př. 1  
Minutovky            str. 23 př. 45 a, b, př. 46 a, b 
 
Přírodověda 
 
                                       Rostliny a živočichové potoků a řek 

 

K vodním tokům řadíme potoky a řeky. Břehový porost zpevňuje břehy a poskytuje úkryt pro  

řadu živočichů. 

 

                                      Rostliny u potoků a řek 

 

- dřeviny např. vrba bílá 

- byliny  např. pomněnka bahenní 

 

                                      

                                          Ryby v potocích a řekách 

 

-  masožravé: živí se hmyzem, larvami a různými druhy ryb např. okoun říční,  pstruh potoční, 

                                                                                                                    kapr obecný  



                                          Ptáci v blízkosti řek a potoků 

 

Ledňáček říční loví drobné ryby, v hlinitých březích si vyhrabává hnízdní noru. Je stálý. 

 

                                           Savci v potocích, řekéch a okolí  

 

Bobr evropský si vyhrabává podzemní nory, samci nahlodávají  stromy a staví tzv. bobří  

 

hráze. Je býložravec. Živí se kůrou, listím a polními plodinami. 

 

Vydra říční se živí lovem ryb, za kterými se potápí. Na všech nohách má plovací blány.  
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Vlastivěda 
 
Následující zápis byl vložen do složky s kontrolními listy (zadání 11), kterou jste 
obdrželi při 2. kontrole domácího vzdělávání. 
Zápis obstřihněte na velikost listu v sešitě a nalepte do velkého sešitu.  
 
                          
 

              Karel  IV. 
 
- měl velmi dobré  vzdělání, ovládal několik jazyků, byl výborný diplomat 
- stal se římskoněmeckým císařem a v roce 1347 také českým králem 
- dal opravit zanedbaný Pražský hrad 
 - založil Nové Město pražské, nechal postavit kamenný most,později zvaný Karlův 
- dal zhotovit korunovační klenoty, které byly uloženy na Karlštejně /Pražský hrad 
- v roce 1348 založil v Praze první univerzitu ve střední Evropě ( Karlova univerzita ) 
- založil ubytovnu pro studenty – kolej Karolinum 
- při pohřbu byl nazýván Otcem vlasti 
  
        Po smrti Karla IV. nastoupil na trůn Václav IV. Byl vzdělaný, ale vladařské 
povinnosti ho příliš nezajímaly. Proti němu vystupovala česká šlechta, církev i jeho 
bratr Zikmund. 
       V této době umíralo mnoho lidí na mor, po kraji řádily tlupy zlodějů a loupeživých 
rytířů. 
 



 
                                            Život ve středověku 
 
-  lidé byli rozdělěni do společenských vrstev 
-  nejvyšší postavení po panovníkovi měla šlechta 
-  církev se dělila na: a) vysoké církevní představitele (arcibiskupové, biskupové ) 
                                      b) řadové příslušníky církve ( kněží a mniši ) 
              Ve městech: a) obchodníci 
                                      b) řemeslníci ( kováři, obuvníci, krejčí ) 
                                      c) chudina  - tovaryši a učedníci, dělníci, žebráci 
              Venkov:         a) sedláci 
                                      b) bezzemci (vydělávali si prací na cizích pozemcích ) 
 
Hlavní skupina venkovského obyvatelstva ( poddaní ), odváděla panovníkovi, ale také 
šlechtě dávky, desátky = peníze a část úrody ze svého pole. 
    
 
    
 V architektuře se ve 14. století uplatnil gotický sloh. 
 
Hlavní znaky gotiky: stavby s opěrným systémem 
                                      okna tvaru obdélníku, zakončená lomeným obloukem, jsou čas- 
                                      to vyplněna obrazy z barevných sklíček – tzv. vitráže  
Stavitelé chrámu sv. Víta – Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. 
 
Úkol: místo názvů byly ve středověku řemeslné dílny označovány vývěsnými štíty. 
           Nakresli, jakým štítem mohla být označena tato řemesla. 
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