
TŘÍDA 4.C 

Samostudium na dobu 1 týdne: 

Úkoly jsem již zadala, mají žáci napsáno v deníčku. Pro jistotu upřesňuji + dodávám zápisy. 

Vše pište do školních sešitů. Děkuji. V případě dotazů a nejasností pište na můj pracovní mail 

vozihnojova@zsvyhlidka.cz 

Úkoly budou kontrolovány po návratu do školy. Mějte se hezky a užijte si samostudium, budu 

se těšit naviděnou 

ČJ: učebnice str. 126/ cv. 12 a) + b) 

                            127/14 

                            Přepiš do sešitu rámeček PAMATUJTE SI!!! Jak oslovujeme… + 127/15 

                            Souhrnné opakování vzorů podstatných jmen: 133/4 a) b) c) 

Opakujte vzory podstatných jmen, skloňování + čtěte cokoli! Vlastní knihu či z čítanky. 

 

M: Učebnice str. 58/ cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

MG: 59/1, 3 

 

P: přečíst str. 46+47 

Zápis do sešitu: pokračujte bez nadpisu, jen dopište datum: 

Luční trávy – podobná stavba těla jako obilniny + obr.ze str.46 (stavba těla trávy) 

- Př. lipnice luční, srha laločnatá, bojínek luční, psárka luční, jílek vytrvalý + 

namalujte obrázky ke každé z učebnice ze str.46 

Byliny – využívají se často jako léčivky (př. léčivé čaje, sirupy, mastičky) 

- př. pampeliška lékařská, jitrocel kopinatý, řebříček obecný, sedmikráska 

obecná, kopretina bílá 

- ! jedovaté byliny: ocún jesenní, pryskyřník prudký 

 Bez péče člověka se ekosystém louka navrací k ekosystému les (zarůstá keři a stromy) 

 

VL:        Opakujte PRAVĚK. 

               Přečíst str. 9, 10 

Zápis do sešitu: 

STŘEDOVĚK 

Příchod Slovanů 

-asi v 5. stol. n.l.   
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-příčina stěhování: útoky kočovných kmenů z Asie 

-jazyk: praslovanština 

- pastevci, zemědělci, tkali látky 

- provozovali výměnný obchod (zboží za zboží) 

- nářadí ze dřeva 

- pohanské náboženství = uctívání mnoha bohů  

                                       - Perun – bůh války, Veles – bůh úrody         

                                       - Radegast – bůh úrody a pohostinnosti (práce s mapou – kde najdeme 

jeho sochu? Napiš) 

 

-v 7. stol.n.l. vzniká SÁMŮV KMENOVÝ SVAZ, v čele kupec SÁMO z Franské říše 

-SÁMO = sjednotitel Slovanů 

 

 

Anglický jazyk, úkoly na 11. 3 .- 13. 3. 

Kontakt na pedagoga: vojkuvkova@zsvyhlidka.cz 

Lekce č. 6-Just for fun 

- průběžně zapisovat slovíčka z této lekce do sešitu slovíčka 

- učebnice str. 40 – číst + přeložit článek do školního sešitu 

- pracovní sešit str. 49/2 
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