
Opět zdravím po víkendu, to to tedy utííííkáááá! 

Tento týden se více zaměříme na češtinu a to minulý čas. Prohlédni si tabulku 

na straně 143. 

Pozor!!! U zvratných sloves je ve 2. osobě , č.j. tvar ses, sis / ne! jsi se , jsi si/ 

Např: 

Hrát si – hrál  sis   

Dívat se – díval ses 

1. Úkol – Přečti si bajku O lišce a čápovi na straně 143, popros někoho a přečti mu 

tento příběh v minulém čase. Je to ústní úkol, nic nepiš. 

Předvedu na první větě: 

Jednoho dne pozve liška čápa na hostinu. – Jednoho dne pozvala liška čápa na hostinu. 

2. Úkol – str. 144 / cv. 14 – převeď věty do minulého času, používáš tvary SES, SIS!!! 

Předvedu na první větě: 

Davide, určitě se rozhodneš správně.   – Davide, určitě ses rozhodl správně. 

!!!Piš jen věty převedené do minulého času.  TOTO CVIČENÍ MI ODEŠLETE JAKO ÚKOL 

PRO TENTO TÝDEN. Je to těžší cvičení, ale vy to zvládnete, poproste někoho o pomoc. 

 

A zopakujeme si výpočet obvodu trojúhelníku ( Matika č. 2, str. 46) 

Ukázka: 

Vypočítej obvod trojúhelníku ABC: a = 30 cm, b = 20 cm, c = 60 cm 

o = ? cm 

o = a + b + c 

o = 30 cm + 20 cm + 60 cm  

o = 110 cm 

Obvod trojúhelníku měří 110 cm. 

ÚKOL: 

Vypočítej obvod trojúhelníku ABC: a = 15 cm, b = 20 cm, c = 10 cm 

( můžete i poslat) 

 

Pokračování na další straně 



Zápis do vlastivědy 

Vláda přemyslovských králů 

Přemysl Otakar I. 

Získal pro České království dědičný královský titul. Byla to listina, která zaručovala, že se 

královský titul bude dědit z otce na syna. Nazývá se ZLATÁ BULA SICILSKÁ  a byla vydaná 

v roce 1212. 

Václav I.  

Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý 

Železný – silné vojsko s rytíři v těžkém brnění 

Zlatý – velké bohatství z dolů na stříbro 

Zahynul ve známé bitvě na MORAVSKÉM POLI r. 1278 

Václav II. 

Za jeho vlády se začal používat v celé Evropě PRAŽSKÝ GROŠ.  

Václav III. – poslední Přemyslovec 

Byl roku 1306 v Olomouci zavražděn neznámým vrahem. Jeho smrtí skončila vláda 

Přemyslovců, říkáme, že Přemyslovci vymřeli po meči ( meč – symbol muže), protože Václav 

III. neměl žádného potomka. 

Toto je jen stručný zápis, v učebnici na str. 21 – 23 si o každém přemyslovském 

panovníkovi přečti více a také zajímavosti o životě v této době. 

 

 

To je pro tento týden vše. Čtěte pěknou knížku, choďte hodně ven a buďte 

hodní. Těším se na další poslané úkoly nebo fotky. Páček shledáček! 

  

 


