
Milé moje školní děti, 

jsem tady opět s pokyny pro vaši domácí přípravu. Zdravím taky rodiče, kteří vám jistě 

pomáhají. Jdeme na to!! 

Matematika 

Dokončujeme učebnici č. 2, takže jen procvičujeme a zdokonalujeme se!!! 

Počítejte: 

Str.53/ cv. 8., 9 

Str.54/ cv. 12., 19 

Str. 55/ cv. 23 

- prostě takové to naše pilné mravenčí počítání, jsme naučení i sestavovat si příklady 

na písemné dělení např. 3 568 : 6…… 

Český jazyk 

Začínáme kapitolu Slovesa na str. 136 

Str. 136/ cv.1 – přečtěte si pozorně text a vypište z něho všechna slovesa, pokuste se poznat 

i slovesa zvratná, to znamená taková, ke kterým patří zájmeno se nebo si. Nezapomeňte, že 

JE je sloveso, tvar slova být: Slon je jediné zvíře, které se pyšní chobotem. Je – sloveso, pyšní 

se – sloveso zvratné. Zadání za b) neřešte, zadání za c) …..klidně se zvažte. 

Přečtěte si opakovací tabulku na straně140, co určujeme u sloves : osobu, číslo a čas, děláme 

v průběhu roku a vypracujte: str. 141/cv. 7 a)b) 

Čtete pěknou knížku 

Zápis do vlastivědy 

Velkomoravská říše 

Byl to první státní útvar, který vznikl na našem území během 9. století n.l., prvním knížetem 

byl Mojmír. Za vlády jeho nástupce Rastislava byla Velká Morava mocným evropským 

státem. 

 r. 863 - příchod věrozvěstů Konstantina (Cyrila) a Metoděje do Velkomoravské říše 

- ovládali slovanský jazyk, který používali při bohoslužbách 

- sestavili první slovanské písmo HLAHOLICE 

- jejich úkolem bylo získat český národ pro křesťanskou víru, za vlády knížete Svatopluka byli 

vyhnáni z českých zemí, obnovila se latina a latinské písmo 

- za svoji práci byli Konstantin a Metoděj prohlášeni za svaté ( 5. červenec byl u nás na jejich 

počest vyhlášen státním svátkem)  

Pokračování na další straně… 



To je pro dnešek všechno, doufám, že se všichni brzo uvidíme, teď mi tady Jessíček plácá 

packou do počítače, tak asi vás chce taky pozdravit….mějte se, I. Stromšíková 

Samozřejmě stále platí, kdykoliv pište na stromsikova@zsvyhlidka.cz 


