
Zadání  12 
 
Čj  PS / žlutý str. 23 cv.8 Cenné sbírky – doplň i,í /y,ý, urči číslicí slovní druhy 
                       str. 23 cv.8  Orel skalní – doplň i,í / y,ý  
 -   do školního sešitu: skloňuj podst. jméno orel a dráp v čísle jednotném i množ-                                            
                                         ném 
      PS / modrý Český jazyk 4 nově 
                       str. 51 cv.4, 5 
      Učebnice str. 67 cv.1 vypište složené tvary sloves do sešitu 
      Čítanka    str.146 – 149 
 
 
Matematika   Písemné dělení jednociferným dělitelem  3.díl 
                         str.40 př.1 
                         str.41 př.1 
 
Geometrie      2.díl 
                          Pravoúhlý trojúhelník 
                          PS str.34 př.1 – 4,6 
                          PS str.46 př.2 
 
 
VL  zápis do velkého sešitu  1.část                                                     Uč. str.21 - 24    
 
      Vznik českého království, vláda přemyslovských králů 
       
       V průběhu 13.stol. vznikají první města, budují se hrady a kostely. Je 
podporován obchod, trhy a řemesla. 
 
     Přemysl Otakar I. – první český král s dědičným titulem 
 
      V roce 1212 získal od německého krále za pomoc v boji Zlatou bulu sicilskou.l 
Tato listina potvrzovala nezávislost Českého království a zaručovala, že se 
královský titul dědí z otce na syna. Tímto rokem1212 začíná doba Českého 
království. 
 
Václav I. – syn Přemysla Otakara I. Za jeho vlády pokračuje osídlování zalesněných   
                   oblastí,upevňuje postavení Čech v Evropě.  
Anežka Česká – sestra Václava I. Založila Anežský klášter pro chudé, nemocné a     
                             postižené. Byla prohlášena za svatou / 1989 /. 
 



       Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý  
 
- byl to schopný, cílevědomý panovník, tvrdý válečník, vlastnil jízdní rytíře v těž- 
  kém brnění 
-  doly na stříbro mu přinesly velké bohatví a označení  zlatý                                             
-  území českého státu se za jeho vlády zdvojnásobilo 
       Nepřátelství Rudolfa Habsburského a Přemysla Otakara  II  vedlo k bitvě  na 
Moravském poli, kde Přemysl zahynul. 
 
PS str.11 
 
 
Př                     Živočichové v okolí lidských obydlí               str.56 – 59 
         
 Domácí zvířata: a) hospodářská, která člověk vyšlechtil pro užitek (kur domácí,                                             
                                   tur domácí, králíci ) 
                              
                              b)  tzv. domácí mazlíčci (pes, kočka, různé druhy plazů, ryby,                       
ptáci) – při výběru dbáme na uspokojování všech jeho potřeb, každodenní péči,                            
nikdy si nepořizujeme zvíře bez souhlasu rodičů 
                                 
                               c) volně žijící živočichové (ropucha zelená, vlaštovka obecná, myš 
                                   domácí, kuna skalní ) 
 
PS str.26 cv.1 -3                       
                                  
 
                               
         
 
 
 
 
 
 
                                               
 
        
                           
 
    
 



 
                        
   
 
 

 


