
Moje milé děti,  

je mi po vás moc smutno a vzhledem k momentální situaci ani nevím, kdy vás vlastně uvidím ☹ . Na 

tento týden posílám úkoly, které byste mohly zvládnout samy (především z M), z ČJ se koukněte na 

zájmeno SE, je to nové učivo, ale není to těžké. Zvládnete to, jste šikovní!!! Příští týden už najedeme 

na nové učivo – M- desetinná čísla , ČJ - číslovky  a pevně věřím, že to společně zvládneme.  

Domácí úkoly 23. 3. – 27. 3. 2020 

Matematika 3. díl 

Strana 9, cvičení 2 přerýsuj tabulku do sešitu a doplň. 

Strana 9, cvičení 4 a, b, c, d, e – pozorně si přečti zadání a vše splň. 

Strana 9, cvičení 6  

Počítáme se zlomky 

Strana 12, cvičení 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 

Strana 13, cvičení 1, 2 

Geometrie  

Strana 38, cvičení 6 

– trojúhelníková nerovnost – strana 39, žlutý rámeček přečíst, připomenout si 

Strana 39, cvičení 3 – rozhodni, zda lze trojúhelník sestrojit a pokud ano, narýsuj ho. 

Strana 39, cvičení 4 – narýsuj, vypočítej obvod. 

Strana 39, cvičení 5 ( text opiš do sešitu a doplň). 

 

Český jazyk 

Strana 122 – skloňování zájmena SE , naučit 

Strana 123 – přečíst si tabulku „Pamatujte si“ a vypracovat cvičení 3 např. : To se rozumí samo sebou. 

Vezměte mě prosím s sebou! 

Strana 130, cvičení 1a, b, c, d, e, f – celé cvičení si projdi pouze ústně. 

Strana 131, cvičení 2, 3 – napsat. 

Učit se tabulku na straně 134 – číslovky (rozdělení na určité a neurčité, umět je rozdělit a zařadit do 

čtyř skupin – základní, řadové, druhové, násobné). 

 

Přírodověda 

Strana 50, 51 

Zápis přepiš a pracuj s učebnicí : 



 Živočichové – obratlovci 

Mají páteř složenou z obratlů. Dělíme je do těchto skupin :  

Ryby :…………………….(vypiš základní informace a příklady živočichů). 

Obojživelníci - …………….(vypiš základní informace a příklady živočichů). 

Plazi -……….(vypiš základní informace a příklady živočichů). 

Ptáci - …………….(vypiš základní informace a příklady živočichů). 

Savci - ………………….(vypiš základní informace a příklady živočichů). 

 

Živočichové bezobratlí 

Nemají páteř složenou z obratlů. Oporu těla zabezpečují svaly a různé tělní obaly (např. brouci mají 

tělo chráněné pevnou schránkou). 

Nejpočetnější třídou je hmyz. Dělíme jej do několika dalších skupin  :  

Motýli – Babočka admirál 

Brouci – Slunéčko sedmitečné 

Blanokřídlí – Včela medonosná 

Dvoukřídlí – Moucha domácí 

Vážky – Vážka ploská  

K jednotlivým skupinám si můžete dokreslit obrázek. 

 

Vlastivěda 

Strana 14, 15 

Národní obrození 

Vzdělaní lidé, měšťané a šlechta mluvili německy, česky mluvili jen prostí lidé na venkově. Český jazyk 

začal upadat. Nejdůležitějším úkolem českých vlastenců bylo zachránit českou řeč.  

Po zrušení nevolnictví roku 1781 přichází na studia do měst chlapci z venkova. Uvědomují si, že je 

potřeba zachránit češtinu.  

Vzniklo první české vydavatelství s názvem Česká expedice, které vydávalo české knihy a noviny.  

 

Vlastenci – studovali čes. Jazyk, dějiny, kulturu na obranu české vlasti. 

Bouda – první divadlo, ve kterém se hrály divadelní hry v češtině. Jedním z nejvýznamnějších autorů 

byl Josef Kajetán Tyl – v jeho hře Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka zazněla píseň Kde 

domov můj (hudbu složil František Škroup). 



František Palacký – historik (rodák z Hodslavic u Valašského Meziříčí), napsal Dějiny národu českého 

v Čechách a na Moravě. 

 

Dětičky, děkuji vám za spolupráci a přeji hlavně ZDRAVÍ!!!  

        S pozdravem Radka Mynaříková 

          


