
Dobrý den všem, pustíme se do práce! 

ČJ – kapitola Co jsme se naučili str.132 

Str. 133/cv. 2., 3., 4.a)b)c) 

Cvičení je tedy celkem 5, to máte na každý den jedno, veškerý pravopis známe, snažte se 

odůvodňovat, všechna cvičení pište do zvláštního sešitu. 

!!!pozor na cv. 134c) – jsou tam tvary podstatných jmen podle vzoru pán!! 

Položte si správně pádovou otázku! 

Např. Oba lvi spali. Kdo?co?spali? lvi – jako páni 

          Ošetřovatel právě krmí lvy.  Koho?co? krmí? Lvy – jako pány 

 M  

V matematice taky jenom opakujeme, procvičujeme, takže do zvláštního sešitu počítejte 

Str. 47/cv.11 

Str. 48/cv.9 

Str. 53/cv.6 

Zkoušku dělejte na kalkulačce. 

!!!do geometrie je třeba se naučit obvod trojúhelníka, najdete v učebnici na str. 46, je to 

jednoduché, sečteme délky tří stran trojúhelníka, napíšu vám postup výpočtu: 

Vypočítej obvod trojúhelníka ABC: a = 10 cm, b = 5 cm, c = 20 cm 

                                                      o = a + b + c 

                                                      o = 10 cm + 5 cm + 20 cm 

                                                      o = 35 cm 

                                                      Obvod trojúhelníka měří 35 cm. 

Toto je vzorový výpočet, vymýšlejte si různé délky stran a nacvičte si tento postup. 

Spolehněte se i na pomoc rodičů nebo starších sourozenců. 

!!!! nový poznatek !!! strany trojúhelníka můžeme označit i malými psacími písmeny, 

nejčastěji a, b, c – na straně 46 najdete pravidlo: strana a leží naproti vrcholu A …….. 

 

Pokračování na další straně……….. 

 

 

 



Zápis do vlastivědy: ( číslo z hlavy nevím) 

Příchod Slovanů 

Slované na naše území přišli asi v 5. století n.l. Byli to pastevci a zemědělci, usazovali se 

v okolí vodních toků. Dokázali tkát látky, provozovali výměnný obchod. Hovořili společným 

jazykem – praslovanština. 

Jejich náboženství bylo Pohanské  - neuctívali jednoho boha, ale mnoho bohů ( např. Perun – 

bůh války)  

Příchodem Slovanů končí období pravěku a začíná období označované jako Středověk. 

Toto období zpracoval Alois Jirásek ve své knize Staré pověsti české. 

Domácí úkol: - vyhledej na internetu jména dalších slovanských bohů a zapiš do sešitu 

- jestli máte doma knihu Staré pověsti české, přečti si nějakou pověst, 

případně vyhledej na internetu 

 

-                      

 

Tyto úkoly plus zápis máte do pátku, jinak jste jistě zaregistrovali výuku v televizi, různé 

výukové programy na internetu, např. Školákov.eu , využívejte je. Na cokoliv se ptejte na 

stromsikova@zsvyhlidka.cz.  

                                                                       Mějte se, učte se a opatrujte se 

                                                                         Iva Stromšíková 

 


