
ČESKÝ JAZYK 

U – str. 32 – vyjmenovaná slova po Z    

PS růžový – str. 28/ cv- 2 bcd 

                    str. 32/ cv. 1 a (Ruzyně), 2 

                    str. 33/ cv. 1, 2 

                    str. 34/ cv. 3 (příběh napiš zezadu do sešitu ČTENÍ / SLOH) 

                     

PS – str. 36/ cv. 1, 2 (spoj pravítkem), 1 (dole) 

         str. 37/ cv. 2 a, 3 ab, 4 a, 6 a     

   

Čtení – čítanka str. 77 – 79  

         + číst libovolnou knihu s dětským hrdinou (po přečtení vyplnit PL – do 8. 2. 2021) 

 

 

MATEMATIKA 

 

PS – str. 58/ cv. 4 

        str. 59/ cv. 2 

        str. 61/ cv. 1 

        str. 62/ sloupec, 2 (opakování rýsování kružnic a přímek) 

Minutovky – str. 14/ cv. 27 ab 

                 str. 15/ cv. 29, 30 

 

  

PŘÍRODOVĚDA 

1. Zapiš si do sešitu (nezapomeň datum):  

                              Živočichové v období zimního klidu  

 

V zimním období jsou pro živočichy nepříznivé životní podmínky. 

Studenokrevní živočichové – ryby, obojživelníci, plazi a některé druhy hmyzu 

                                                přežívají ve stavu strnulosti 

Teplokrevní živočichové – jsou schopni najít si potravu 

 pohybující se (např. ptáci živící se semeny, zajíci, srnci, krtci) 

 upadající do zimního spánku (např. ježci, netopýři) 

 odlétající do teplých krajin (ptáci živící se hmyzem) 

 

Volně žijící živočichy můžeme v zimě přikrmovat – semeny rostlin v krmítku, senem 

v krmelci apod. 

 

2. Opakování – houby, rostliny, živočichové (připrav si odpovědi na otázky U– str.29) 

3. Neživá příroda – přečti si U – str. 30 a 31 

4. Zapiš si do sešitu (nezapomeň datum): 

                                      Neživá příroda 



Opiš z U str. 31 text v oranžovém rámečku dole (K neživé přírodě řadíme … podmínkou 

fotosyntézy.) a na zbytek stránky nakresli obrázek koloběh vody. 

 

VLASTIVĚDA 

1. Napiš pozorně zápis do sešitu (pokud ti budou chybět dole řádky, nalinkuj si je, 

nezapomeň datum): 

                         Nerostné suroviny = suroviny z neživé přírody 

1. Paliva - pevná (uhlí) 

               - kapalná (ropa) 

               - plynná (zemní plyn) 

2. Rudy (železná ruda) 

3. Nerudné suroviny (kaolin, sklářské písky, vápenec, stavební kámen) 

 

                          Těžba nerostných surovin 

- povrchové lomy (hnědé uhlí) 

- hlubinné vrty (černé uhlí) 

- těžné vrty (ropa) 

 

                Zpracování nerostných surovin 

hnědé uhlí -> elektrická energie 

černé uhlí -> koks 

stavební kámen -> ve stavebnictví, sochy 

vápenec -> na vápno a cement (ve stavebnictví) 

ropa -> benzin a nafta, léky, plastové výrobky 

 

2. Doplň si zápis do sešitu (pokud ti budou chybět dole řádky, nalinkuj si je, nezapomeň 

datum): 

                                       Průmysl 

      Těžký průmysl – výroba výrobních prostředků (např. strojírenství a obrábění kovů,  

                                  elektrotechnický průmysl, hutnictví železa, těžební průmysl, chemický 

                                  průmysl) 

 

       Lehký průmysl – výroba spotřebních předmětů (např. potravinářský, oděvní,kožedělný,    

                                    sklářský, nábytkářský průmysl) 

 

                                                   Služby 

       Kupujeme:       a)   výrobky (zemědělská a průmyslová výroba) 

b) služby (= činnosti, které uspokojují naše potřeby) 

 

       Služby v ČR (oblasti služeb): 

- obchod                                               - kultura 

- zdravotnictví                                     - sport a rekreace 

- školství                                              - pohostinství 

- státní správa                                      - ubytovací zařízení 

- bankovnictví a pojišťovnictví           - osobní doprava 


