
Zadání 15  

ČESKÝ JAZYK  

1. Procvičování skloňování podstatných jmen rodu středního – do školního sešitu přepiš   

(vynechej řádek a napiš datum) uvedená podstatná jména v náležitém pádu a čísle,          

nezapomeň napsat předložku, kde je potřeba: 

hedvábí (2. p. č. j.), pádlo (4. p. č. mn.), máslo (7. p., č. j.), morče (2. p. č. mn.), koupaliště 

(6. p. č. mn.), Labe (6. p. č. j.), mýdlo (2. p. č. mn.), úskalí (4. p. č. mn.), chapadlo (7. p. č. 

mn.), zdraví (4. p. č. j.) 

2. Skloňování podstatných jmen rodu ženského 

PS – str. 9/ cv. 1 bc, 2, 3 a 

3. Skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzor žena 

U – str. 51 – přečti si růžový text + žlutý rámeček 

                     cv. 4, 5 (vyzkoušej si na fólii) 

PS – str. 10/ cv. 1 (kořen dej do barevného rámečku, slova v ženském rodě, která se skloňují podle 

vzoru žena, podtrhni), 3, 4 (na poslední větu si přidělej řádek), 5 

4. Skloňování podstatných jmen rodu ženského – vzor růže 

U – str. 52 – přečti si růžový text + žlutý rámeček 

                     cv. 7, 8 (vyzkoušej si na fólii) 

PS – str. 11/ cv. 1 a, 3 

5. Čtení  

Čítanka str. 92 – 94 (úryvek z knihy Lovci mamutů) – přečti, do sešitu napiš zápis, vypiš z článku 

jména členů tlupy a nakresli obrázek mamuta 

Název úryvku: 

Napsal: 

Ilustroval: 

Z knihy: 

 

Jména členů tlupy: 

 

Obrázek mamuta: 

 

MATEMATIKA   

 

1. Přirozená čísla do milion 

Minutovky – str. 23/ cv. 45 a (pozor na číslo 1 000 000 –> 10 statisíců, 0 desetitisíců, 0 tisíců, 0 

stovek, 0 desítek, 0 jednotek) b (piš u čísel jednotlivé řády správně pod sebe), 46 

2. Porovnávání čísel  

PS – str. 36/ cv. 1, 2 

               37/ cv. 2, 3, 4 (dopiš číslo hned před a hned za daným číslem) 

               38/ cv. 1, 2, 4 

               39/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 

Minutovky – str. 24/ cv. 47 ab, 48 abcd  

Ve školním sešitě vynechej řádek, napiš datum a nadpis; pod nadpis hned porovnej výšky některých 

našich hor a seřaď je od nejvyšší k nejnižší podle vzoru: 

Sněžka 1 602 m > Praděd 1 492 m > …  



 

                                                      Porovnávání čísel                                     (nezapomeň datum) 

Klínovec (Krušné hory) 1 244 m                                 Plechý (Šumava) 1 378 m                   

Praděd (Hrubý Jeseník 1 492 m                                   Sněžka (Krkonoše) 1 602 m                 

Velká Deštná (Orlické hory) 1 115 m                          Ještěd (Ještědský hřbet) 1 012 m          

Lysá hora (Moravskoslezské Beskydy) 1 323 m         Smrk (Jizerské hory) 1 124 m               

Čerchov (Český les) 1 042 m                                       Radhošť (Mor. Beskydy)  1 129 m     

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

1. Opakování neživé přírody – podle sešitu, PS a učebnice 

2. Ekosystém pole – Rostliny našich polí – přečti si v U – str. 38 – 39  

3. Vypracuj úkoly – PS – str. 20/ cv. 1, 2, 3 

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

aspoň tři polní plodiny. 

                                      EKOSYSTÉM  POLE 

Pole = ekosystém uměle vytvořený člověkem 

                       

                                        Rostliny našich polí 

1. Polní plodiny = rostliny, které pěstujeme na poli pro užitek (pro potravu nebo  

                          k průmyslovým účelům) 

- obilniny – pšenice, žito, ječmen, oves, kukuřice, proso, (rýže) 

- okopaniny – řepa cukrovka, řepa krmná, lilek brambor 

- luskoviny – hrách, fazol, čočka, sója, cizrna, (podzemnice olejná) 

- olejniny – řepka olejka, slunečnice 

- pícniny – jetel luční, vojtěška 

- textilní plodiny – len setý, (bavlník) 

2. Zelenina 

3. Plevele = plané rostliny, které snižují úrodu, např. penízek rolní, vlčí mák 

 

 

VLASTIVĚDA 

1. České země v pravěku – zopakuj si podle otázek v U – str. 7 dole 

2. Keltové na našem území – přečti si v U – str. 8 a nauč se podle otázek dole 

3. Vypracuj úkoly – PS – str. 5/ cv. 1, 2, 3 + badatelské úkoly v zeleném rámečku nahoře 

4. Napiš si pozorně zápis do sešitu (nezapomeň datum). Pod zápis si nakresli keltské 

oppidum. 

                                       Keltové na našem území 

Keltové ovládli naše území během doby železné (kolem r. 400 př. n. l.). Byli to první 

obyvatelé našeho území, které známe jménem.  

Podle jednoho z kmenů – Bójů – je pojmenováno naše území Bohemia (= Čechy). 

Stavěli si oppida (= sídliště opevněná hradbami), která byla centrem obchodu a výroby. 

Byli to zruční řemeslníci (znali hrnčířský kruh, výrobu skla) a stavitelé, k obchodování 

používali mince i výměnný obchod. 

Keltové byli také neohrožení válečníci. Byli pohané, tzn. že uctívali více bohů. Keltští 

duchovní byli druidové 


