
Zadání 19  

 

ČESKÝ JAZYK 

1. Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor muž 

U – str. 58 – přečti si žlutý rámeček dole  

U – str. 58/ cv. 14 (ústně) 

       str. 59/ cv. 16, 17 (ústně)    

PS – str. 18/ cv. 1 a, 3, 4, 5                                                                   

2. Skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor stroj  

U – str. 59 – přečti si žlutý rámeček dole  

U – str. 59/ cv. 19 (ústně) 

PS – str. 19/ cv. 1 abc (přidej si řádek, ať můžeš všechno napsat), 3, 4 

3. Doplňování chybějících úkolů (pokud jsi něco neměl/a do kontroly vypracované)  

 

MATEMATIKA   

 

1. Obvod  

PS – str. 41/ cv. 6 (nejlépe změříš krejčovským metrem)  

2. Obvod trojúhelníku 

PS – str. 42/ cv. 2, 4 

PL – str. 3 (u trojúhelníku změř a zapiš délky stran a vypočítej obvod) 

                  /KL/=                                           o = a + b + c 

                 /KM/=/KN/=                                 o = /KL/ + /KM/ + /LM/ 

                 /LM/=/LN/=                                  o = 

                                                                       o =             mm 

PL – str. 15 – opakování rovnoběžek a kolmic (nezapomeň si PL podepsat) 

3. Slovní úlohy 

PS – str. 52/ cv. 1, 2, 4, sloupečky (nad závorky napiš výsledky) 

4. Doplňování chybějících úkolů (pokud jsi něco neměl/a do kontroly vypracované)  

 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

1. Ekosystém pole – Živočichové našich polí – Savci – přečti si v U – str. 41 – 42  

2. Vypracuj úkoly – PS – str. 21/ cv. 1, 2, 3 (dej do barevných kroužků a spoj)      

(můžeš si vyzkoušet i pokus – cv. 4, pokud se ti podaří najít žížaly) 

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

alespoň dva savce žijící na poli. 

Savci 

krtek obecný – jediný podzemní savec, svalnaté přední končetiny s velkými drápy k hrabání 

                      – hmyzožravec, živí se žížalami 

hraboš polní – býložravec, shromažďuje si zásoby na zimu do podzemních chodeb, kde  

                        přezimuje 



křeček polní – pestře zbarven, všežravec 

                     – živí se obilím, semeny, hmyzem a mláďaty ptáků, v lícních torbách přenáší  

                        zásoby na zimu do podzemních zásobáren 

zajíc polní – o hodně delší zadní končetiny, než přední 

                  – býložravec 

srnec obecný – spíše lesní živočich, samci paroží na podzim shazují 

                      – býložravec  

lasice hranostaj – v zimě se hnědá srst mění na bílou, zůstává jen černá špička ocasu 

                          – masožravec 

 

4. Doplň chybějící úkoly (pokud jsi něco neměl/a do kontroly vypracované)  

 

VLASTIVĚDA 

1. Velkomoravská říše – přečti si v U – str. 13 – 14   

2. Vypracuj úkoly – PS – str. 8/ cv. 1, 2, 3 + Badatelský úkol (nahoře) 

3. Napiš si pozorně zápis do sešitu (nezapomeň datum) a pod zápis si přilep hlaholici (najdeš 

ji vloženou v sešitě a zkus si tímto písmem napsat své jméno 😉) 

                                                Velkomoravská říše 

- vznikla v 9. století n. l. na území dnešní Moravy a JZ Slovenska jako první státní útvar 

- panovníci: kníže Mojmír (porazil slovenského knížete  Pribinu), Rastislav, Svatopluk 

- začíná se šířit křesťanství (víra v jednoho boha) a vytlačuje pohanství 

- r. 863 vyslal byzantský císař na Moravu kněze Konstantina a Metoděje z řecké Soluně, aby 

šířili slovanský jazyk (při bohoslužbách se používala do té doby jen latina) a získali pro 

křesťanskou víru většinu národa 

- první slovanské písmo = hlaholice (Konstantin do slovanského jazyka přeložil hlavní části 

bible) 

- po smrti bratrů bohoslužby opět v latině –> písmo latinka 

- Konstantin a Metoděj byli prohlášeni za svaté –> státní svátek 5. července  

- rozvoj řemesel –> např. šperkařství, sklářství, kovářství (zemědělské nářadí a zbraně), 

hrnčířství (nádoby i dlaždice)  

- počátek 10. stol. n. l. – nájezdy kočovných Maďarů –> zánik Velkomoravské říše –> Čechy a 

Morava se začaly vyvíjet samostatně 

 

4. Doplň chybějící úkoly (pokud jsi něco neměl/a do kontroly vypracované)  

 

                                                                                                                                          

 


