
Zadání 17  

ČESKÝ JAZYK 

1. Vyjmenovaná slova – opakování 

Růžový PS – str. 34/ cv. 2 (doplň vhodná slova z nápovědy a v celém cvičení podtrhni podstatná  

                                           jména – rod Ž červeně, rod M modře, rod S žlutě) 

                      str. 36/ cv. 2, 3 (nikam nepiš, jen doplň a slova, která do řady nepatří, dej do závorky) 

                      str. 8/ cv. 2 (+ procvičování slovních druhů – stejně jako jsme dělali ve cv. 1, str. 36) 

2. Podstatná jména rodu ženského – opakování 

PS – str. 14/ cv. 6 a, 7, 8, 9 

3. Skloňování podstatných jmen rodu mužského 

U – str. 55 – přečti si žlutou tabulku nahoře a Přehled zařazování podst. jmen rodu mužského ke 

vzorům + Podst. jména rodu mužského životná a neživotná a žlutou tabulku dole  

PS – str. 15/ cv. 1 ab, 2, 3 (neroztahuj, ať se ti pojmenování obrázků vejde na jeden řádek, na druhý 

napiš pod každé podst. jméno vzor a na třetí řádek zda je živ. nebo neživ.), 4 

4. Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor pán 

U – str. 56 – přečti si žlutý rámeček dole 

U – str. 57/ cv. 6, 7 (ústně – zdůvodni si správně pravopis podle pádů) 

PS – str. 16/ cv. 1 a, 2, 3, 4 

5. Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor hrad  

U – str. 58 – přečti si žlutý rámeček nahoře 

PS – str. 17/ cv. 1 abc, 2, 3 

6. Čtení – Čítanka – str. 98 – přečti a do sešitu Čtení napiš: 

Název úryvku: 

Napsala: 

Ilustroval: 

Z knihy: 

Vynechej řádek a připiš odpovědi na otázky Co je to kronika? Kdo byl prvním českým 

kronikářem? Kdo je náš nejznámější spisovatel, který převyprávěl nejstarší pověsti? 

 

Vyber si knihu pověstí a přečti si doma některou z nich, abys mohl/a vypracovat další zápis o četbě 

do 22. 3. 2021. 

 

MATEMATIKA   

 

1. Procvič si rýsování 

Do sešitu narýsuj (podle zadání při on-line vysílání):                          

a) kružnice a kruh 

b) trojúhelník 

c) pravoúhlý trojúhelník 

d) čtverec 

e) obdelník  

2. Zaokrouhlování čísel 

PS –  str. 49/ cv. 2, 3 

Minutovky – str. 25/ cv 49, 50 abcd  



                      str. 26/ cv. 51 abcd, 52 ab (zaokrouhlené číslo jen vyděl 10) 

3. Slovní úlohy 

PS – str. 50/ cv. 1, 2 (protože je v PS málo místa, zápis, výpočet a odpověď napiš do školního  

                                  sešitu, nezapomeň na datum a úpravu při psaní), 3, oba sloupečky 

           

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

1. Ekosystém pole – Živočichové našich polí – Tažní a stálí ptáci –  

přečti si v U – str. 40 – 41 nahoře (některé živočichy si můžeš prohlédnout i na str. 36 – 37)                                                                                                                                               

2. Napiš si pozorně zápis do sešitu (nezapomeň datum). Dolů pod zápis nakresli nebo nalep 

alespoň dva ptáky žijící na poli. 

                                     

                                        Živočichové našich polí 

- dokonale splývají s okolím (ochrana před nepřáteli) 

 

Pole – dostatek potravy (polní plodiny) 

        – domov mnoha druhů ptáků 

Ptáci 

1. Tažní ptáci – odlétají na podzim do teplých krajin (u nás nemají v zimě dost potravy) 

a) hmyzožraví ptáci (jiřička obecná) 

b) ptáci živící se obojživelníky (čáp bílý) 

2. Stálí ptáci – přezimují u nás (mají tady dostatek potravy) 

a) ptáci živící se semeny (kos černý, koroptev polní) 

b) draví ptáci (káně lesní, poštolka obecná) 

 

VLASTIVĚDA 

1. Naše nejstarší minulost v pověstech – přečti si v U – str. 11  

2. Vypracuj úkoly – PS – str. 7/ cv. 1, 2, 3  

3. Napiš si pozorně zápis do sešitu (nezapomeň datum)  

                                    Naše nejstarší minulost v pověstech 

 

Historické pověsti – šířily se nejprve ústním podáním 

                              – vymyšlené (neskutečné) příběhy z minulosti naší země 

                              – později je zapisovali kronikáři (Kosmas – latinsky psaná Kronika česká)  

                                 a někteří čeští spisovatelé (Alois Jirásek – Staré pověsti české) 

 

- příchod Slovanů na horu Říp – praotec Čech –> Čechy 

- Kazi, Teta, Libuše – Krokovy dcery –> kněžna Libuše předpovídala budoucnost (sláva  

  Prahy), za muže si vzala Přemysla Oráče –> zakladatel rodu Přemyslovců 

- kníže Křesomysl –> dobývání zlata a stříbra (horníci) – neměl kdo obdělávat pole –>  

  Horymír se postavil Křesomyslovi a byl odsouzen k smrti –> zachránil ho kůň Šemík 


