
Zadání 21  

 

ČESKÝ JAZYK 

1. Podstatná jména rodu mužského – opakování    

U – str. 61/ cv. 4 (napiš do školního sešitu – nezapomeň datum) 

       str. 62/ cv. 6 (napiš do školního sešitu – nezapomeň datum) 

PS – str. 20/ cv. 1 ab (dole – v každém řádku napiš nad slova vzor, podle kterého se slova skloňují) 

        str. 21/ cv. 3, 4 ab 

2. Čtení – čítanka str. 104 – 105  

 

MATEMATIKA   

1. Jednotkový čtverec      

PS – str. 56/ cv. 1, 2 

        str. 57/ cv. 1 

2. Sčítání a odčítání zpaměti do milionu   

Minutovky – str. 27/ cv. 53 abcd, 54 ab 

                      str. 28/ cv. 55 ab 

3. Slovní úlohy 

PS – str. 53/ cv. 3, sloupečky 

        str. 54/ cv. 1, 2 

        str. 55/ sloupečky 

 

PŘÍRODOVĚDA 

1. Ekosystém louka – přečti si v U – str. 46 – 47  

 

VLASTIVĚDA 

1. Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat – přečti si v U – str. 16  

2. Napiš si pozorně zápis do sešitu (nezapomeň datum, pokud ti nebudou stačit řádky, 

nalinkuj si je dolů): 

                              Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat 

- konec 9. stol. – v Čechách vládl kníže Bořivoj (na Moravě kníže Svatopluk) 

- začátek 10. stol. – u nás nejsilnější kmen Čechů s vládnoucím rodem Přemyslovců –> 

během 10. stol. vzniká český stát 

- kníže Bořivoj se se svou ženou Ludmilou nechali na Moravě Metodějem pokřtít –> 

šířili křesťanství, nechali budovat kostely a kláštery  

- po Bořivojově smrti se stal knížetem jeho syn Spytihněv – zemřel bezdětný –> vlády 

se ujal jeho bratr Vratislav I. s kněžnou Drahomírou (synové Boleslav a Václav) 

- kněžna Ludmila vedla vnuka Václava ke vzdělání –> matce Drahomíře se vliv 

babičky na jejího syna nelíbil, proto nechala Ludmilu zavraždit 

- Václav uměl číst a psát, byl velmi moudrý, mírumilovný a statečný panovník –> aby 

se vyhnul válce s německým králem, odváděl mu každý rok poplatek –> to se nelíbilo 

bratru Boleslavovi, který se toužil zmocnit vlády –> vylákal Václava do svého sídla, 

kde ho nechal zavraždit 

- Václav i jeho babička Ludmila byli po smrti prohlášeni za svaté; Václav = patron 

(ochránce) naší země, státní svátek 28. září 



Na pondělí 12. 4. 2021 si připrav k odevzdání (v eurosložce) těchto sedm pracovních listů: 

 

Čj – Slovní druhy, Koncovky podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského  

        (oboustranný PL) 

 

M – Kružnice – str. 3, přímky – str. 15 (oboustranný PL) 

        Čtverec, obdelník – str. 18, 20 (oboustranný PL) 

 

Přv – Živočichové na poli (oboustranný PL) 

  

Vl – 2. Za dávných časů (oboustranný PL) 

      3. Slovanské osídlení, 4. Sámova říše (oboustranný PL) 

      5. Staré pověsti české, 6. Velkomoravská říše (oboustranný PL) 

 


