
Dobrý den, zdravím všechny, 

doufám, že jste si pokud možno co nejvíc užili sluníčkových velikonočních svátků a nabrali sil 

do další práce. 

Děkuji všem, kteří to již zkusili, za zaslané úkoly. Moje představa je tento týden taková: 

pošlete mi jeden určitý úkol a to z ČJ. ( který, to se dozvíte dále). Pokud to nebudete zvládat 

technicky, NEVADÍ! Je to jen zkouška spojení. 

A teď už k práci: 

Český jazyk 

Pozorně čti: 

Slovesa jsou slova, která nám říkají, co osoby, zvířata a věci dělají, nebo co se s nimi děje. 

Určujeme u nich osobu, číslo a čas. 

Vše si zopakujte v tabulce na straně 140. Jednoduché ani složené tvary neřešte. 

Co nás tento týden zajímá je opakování určování sloves. Předvedu: 

Píšu – (já) – 1.os., č.j., čas přít. 

Malovali jsme – (my) – 1.os., č.mn., čas min. 

Budete si číst – (vy) – 2. os., č. mn., čas bud. 

U určení času si vždy uvědomte, zda děj právě probíhá ( přítomný), už proběhl(minulý) nebo 

teprve bude probíhat ( budoucí). 

POZOR!  Tento úkol mi pošlete: urči osobu, číslo a čas u těchto sloves: 

žáci pracují – 

byli jsme na výletě – 

děti si budou hrát – 

maluju obrázek –  

maminka vaří –  

MATEMATIKA 

Matematika č. 3 

Vypracuj  str. 4/ cv. 7    ,    str. 5/ cv. 19 ( víceciferná čísla nás nerozhodí, dělali jsme) 

 

Na další stránce najdete zápis do vlastivědy a přírodovědy. 

 

 



Přírodověda 

Živočichové na loukách 

Bezobratlí: saranče a kobylky, včela medonosná, čmeláci, motýli 

Plazi : ještěrka obecná 

Ptáci : vrabec polní, čáp bílý 

Savci : sysel obecný 

O každém živočichovi si přečti povídání v učebnici na stranách 48,49, můžeš sešit dozdobit 

obrázkem. 

 

Vlastivěda 

Přemyslovci 

Začátkem 10. století začíná na našem území vládnout rod Přemyslovců, začíná vznikat český 

stát. První přemyslovský kníže by Bořivoj. 

Nejvýznamnějším Přemyslovcem byl kníže Václav. Byl to velmi moudrý a vzdělaný panovník. 

Aby zachoval v zemi mír, platil poplatky německému králi. To se nelíbilo jeho bratru 

Boleslavovi, který ho dal zavraždit Po své smrti byl Václav prohlášen za svatého a lidé ho 

nazvali patronem české země ( státní svátek 28. září). 

Další knížata 

Oldřich a jeho syn Břetislav 

Vratislav I. – získal pro české země královský titul, byl to první český král 

 

To je pro tento týden vše, stále platí, kdyby něco : stromsikova@zsvyhlidka.cz 

Mějte se , učte se, opatrujte se. I. Stromšíková 
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