
Zdravím Vás, děti a pojďme přímo k práci na tento týden: 

Protože potřebuji vidět některé práce opravdu od vás všech, abych zjistila, zda danému tématu 

rozumíte, chci po vás, abyste mi 2 práce z tohoto týdne zaslali všichni: ČJ a PŘ. Poproste, prosím, 

rodiče, ať vám s přeposláním pomohou.  

ČT: Přečtěte si Ronju, dceru loupežníka, od str. 118 po str. 122, příběh o odvážné dívce, která se 

ocitne v nebezpečí. V textu se objeví zvláštní postavičky „čumbrkové“ – nakreslete mi do sešitu ČT, 

jak si je představujete. Nekopírujte obrázek v učebnici, zkuste podle své fantazie.  K obrázku bych 

chtěla ještě napsat 1 větu o tom, jací podle vás čumbrkové byli. Nezapomeňte na nadpis a autorku. 

Mimochodem, víte, kterou knihu ještě napsala? Všichni ji znáte. Pokud víte, napište. 

ČJ: Tento týden mi určíte u těchto sloves osobu, číslo a čas. Napíšete na papír a tentokrát mi tuto 

práci všichni vyfotíte a odešlete na mou emailovou adresu:   jirglova@zsvyhlidka.cz    Děkuji. 

Cvičili –  

Vyprávíme- 

Budeš spát- 

Zpívá- 

Šel jsem- 

Poběžíte- 

 

A nyní se začneme zabývat SLOVESNÝM ZPŮSOBEM. Zapíšeme si do ŠS: 

U sloves určujeme 3 způsoby: 1) OZNAMOVACÍ (ozn.) 

                                            2) ROZKAZOVACÍ (roz.) 

                                            3) PODMIŇOVACÍ (podm.) 

1) OZNAMOVACÍ – nejčastěji používaný způsob, jednoduše oznamuje, že nějaký 

děj proběhl, probíhá nebo bude probíhat. U oznamovacího způsobu můžeme určit 

všechny 3 časy. Např. pil jsem – čas minulý 

                                      piju – čas přítomný 

                                budu pít – čas budoucí 

2) ROZKAZOVACÍ – vyjadřuje rozkaz, který se má nebo naopak nemá uskutečnit 

(např. piš! Nebo naopak nepiš!). U rozkazovacího způsobu neurčujeme žádný čas.  

 Rozkazovací způsob tvoříme jen    u 2.os., č.j.    PIŠ 

                                                   u 1.os., č.mn.  PIŠME 

                                                   u 2.os., č.mn.   PIŠTE 

3) PODMIŇOVACÍ – vyjadřuje děj, který by mohl nastat za určitých podmínek. 

Poznáme ho podle toho, že ke slovesu patří slovo bych, bys, by, bychom, byste. 

(např. jel bych, měli byste jít) Čas u tohoto způsobu (zatím)také neurčujeme. 

 

mailto:jirglova@zsvyhlidka.cz


Pročtěte si rámeček na str. 146, způsob procvičíme v dalším týdnu. Naučte se zatím, 

u kterých určujeme čas a také u kterých osob se dá vytvořit rozkazovací způsob (u 

všech to nejde – nemůžu poručit sama sobě a také 3.osobám). 

M: pracujeme již s 3.dílem matematiky 

Projděte si číselné řády na str. 3 zelený rámeček (od jednotek po miliony, víc ne). 

Připomínám, že u velkých čísel děláme mezi ciframi mezeru, a to mezi sty a tisíci, a 

také mezi statisíci a miliony – 2 547 602 (čtu dva miliony pět set čtyřicet sedm tisíc 

šest set dva). Procvičujte ústně čtení i zápis velkých čísel do milionu. 

ŠS: 3/2 porovnej čísla 

      3/3 sečti pod sebou, dodržuj správný zápis čísel (stovky pod stovky…), 

                                                       zkoušku netřeba 

      4/4 – ústně 

      4/5 zjisti třeba z internetu, napiš i název obce, kde bydlíš 

PŘ: Dnes si zopakujeme ekosystém park + louka. Prosím na otázky odpovězte do 

sešitu a přepošlete ofocené. Opět úkol pro všechny! 

1) Uveď příklad umělého ekosystému: 

2) Uveď příklad přírodního ekosystému: 

3) Vypiš 3 listnaté stromy, které můžeš vidět v parku: 

4) Vypiš 5 ptáků, které můžeš vidět v parku: 

5) Jak poznáš ruměnici pospolnou? 

6) Která skupina živočichů je na loukách nejvíce zastoupena? 

7) Popiš rozdíl mezi kobylkou a sarančí: 

 

 

VL:  zápis prvních Přemyslovců začneme takovým grafem, abychom měli alespoň 

trochu přehled, jaké jsou mezi panovníky rodinné vztahy. Graf popíšu: prvními 

přemyslovskými panovníky byli manželé Bořivoj a Ludmila. Měli spolu syny 

Spytihněva a Vratislava I. Vratislav I. měl ženu Drahomíru, se kterou má syny 

Václava a Boleslava I. Takže + znamená manželství, šipky směřují na jejich děti. Teď 

teprve pište: 

 Nadpis:                     PŘEMYSLOVCI – knížata 

 

                   BOŘIVOJ + LUDMILA 

 

SPYTIHNĚV                              VRATISLAV I.+DRAHOMÍRA 

                                         

                                             VÁCLAV                       BOLESLAV I. (ukrutný) 

                                                                                 

                                                                                 



10. stol. Vznik českého státu. V Čechách je nejmocnější rod Přemyslovců. 

BOŘIVOJ: první přemyslovský kníže, zakládá kostely, šíří křesťanství 

LUDMILA: žena Bořivoje, také křesťanka, kvůli moci a zřejmě i kvůli náboženství ji 

nechá Drahomíra zavraždit, Ludmila je později prohlášena za svatou 

VÁCLAV: je vychováván babičkou Ludmilou, která ho vede ke křesťanské víře, 

vzdělání. Německému králi platí poplatky za mír, což se nelíbí jeho bratru   

BOLESLAVOVI I., který nechá Václava 28.9. 935 zavraždit. Václav je také později 

prohlášen za svatého a je patronem (ochráncem) české země. 

 

VRATISLAV II.: první český král, v r.1085 získal titul krále, není však dědičný! 

 

Dovysvětlení: Jsme v období středověku, doby, kdy jsou bohužel bratrovraždy a 

vůbec vraždy v rodinách kvůli moci a získání trůnu, vcelku běžné. Dále vám 

nevypisuji všechny panovníky této doby, jen ty nejdůležitější. Přemyslovci měli 

nejprve titul knížat i když toužili po titulu vyšším – královském. To se tedy podařilo 

Vratislavu II., on byl králem, ale titul byl nedědičný, to znamená, že jeho syn už 

králem nebude, zase jen knížetem.  

https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/prezentace.html - zde se dozvíte ještě něco 

navíc pro zvídavé 

Nezapomeňte mi tedy tentokrát poslat 2 práce – slovesa v ČJ a odpovědi na otázky 

do PŘ.  

 Bude se těšit, mějte se hezky. Bohdana J. 
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