
Zadání 22  

 

ČESKÝ JAZYK 

1. Podstatná jména – opakování   

U – str. 63/ cv. 1 (doplňování vět a určování vzorů společně, seřazení slov podle abecedy  

                             samostatně do sešitu)                                                                       

                   cv. 3 (pracuj podle zadání, napiš do sešitu + podstatná jména rodu mužského podtrhni  

                             podle pravítka modře, rodu ženského červeně) 

PS – str. 22/ cv. 1, 2, 3, 4 

2. Sloh – U – str. 62 (str.7) – Psaní dopisu – do slohového sešitu 

           PS – str. 23/ cv. 1, 2, 3 – Vyprávění 

3. Čtení – čítanka str. 106 – 107 (vlastivěda) + str. 109 

 

MATEMATIKA   

 

1. Sčítání a odčítání zpaměti do milionu   

PS – str. 59/ cv. 1, 3, sloupečky 

        str. 60/ cv. 2, 3 (zápis, výpočty i odpovědi napiš do sešitu), 4, 5, do geometrického sešitu  

                    sestroj 3 trojúhelníky, 3 čtverce a 3 obdelníky (podle zadání vlevo) 

        str. 61/ cv. 1, 2 

Minutovky –  str. 30/ cv. 59 ab (do šedých rámečků napiš výsledky), 60 ab 

2. Římské číslice  

PS – str. 63/ cv. 1 

Minutovky – str. 32/ cv. 63, 64 – Zvládneš to? Vyzkoušej si „hříčky“ s římskými číslicemi       

 

 

VLASTIVĚDA 

1. Vznik českého státu, vláda přemyslovských knížat 

přečti si v U – str. 16 – 17  

PS – str. 9/ cv. 1, 2, 3, 4 

2. Napiš si pozorně zápis do sešitu (nezapomeň datum): 

 

2.polovina 10. stol. – Přemyslovci měli jediného významného soupeře -> kmen Slavníkovců 

–> r. 995 vyvražděn –> sjednocení českého státu –> vláda Přemyslovců 

biskup Vojtěch – jediný z rodu Slavníkovců, který přežil – šířil křesťanství v Prusku, kde byl 

zavražděn – později prohlášen za svatého 

 

Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav – za jejich vlády se podařilo připojit Moravu k českému 

státu; kníže Břetislav určil, že po smrti panovníka má nastoupit na trůn nejstarší člen rodu 

 

Vratislav II. – první český král – královský titul získal jen pro svoji osobu od německého 

císaře za pomoc ve válce 



 

PŘÍRODOVĚDA 

1. Ekosystém louka 

U – str. 44 + přečti si v U – str. 46 – 47  

PS – str. 22/ cv. 1 ab, 2 

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

alespoň tři luční rostliny (trávy a byliny). 

 

                                      EKOSYSTÉM  LOUKA 

Louka = přírodní ekosystém obhospodařovaný člověkem 

                       

                                        Rostliny na loukách 

a) luční trávy (např. bojínek luční, lipnice luční) 

b) byliny (např. pampeliška lékařská, kopretina bílá) 

 

- kvalitní krmivo pro hospodářská zvířata (čerstvé nebo jako seno) 

- některé byliny jsou léčivé (např. pampeliška lékařská, jitrocel kopinatý, řebříček obecný) 

- některé byliny jsou jedovaté (např. pryskyřník prudký, ocún jesenní) Netrhat! 

- trávy mají podobnou stavbu těla jako obilniny 

 

 

 


