
Milé děti,  

Zdravím vás a jak je mým zvykem, hned vás zaúkoluju.  

ČJ: minulý týden jsme si připomněli slovesný způsob, tak schválně: 1) o-------cí 

          Kdo zapomněl, tak si vyhledá.                                                          2) r---------í 

                                                                                                                        3) pod-------í 

   Všechny 3 časy určujeme jen u způsobu ………….. oznamovacího. 

146/4 vypiš  2 slovesa ve způsobu ozn., 2 slovesa ve zp. roz. a 2 slovesa ve zp. podm. Nezapomeň 

vypsat celý slovesný tvar. Např. u podmiňovacího způsobu to nebývá jen jedno slovo (např. jeli 

bychom). A když jsme u podm.zp. připomínám, že ho poznáme podle slov: by, bych, bys, bychom, 

byste.. 

Str.147 přečti, pouč se a vypiš všechna slovesa v rozkazovacím způsobu (je jich 13) 

 

M:   dnes jen opakujeme učivo 

               4/7 i zkoušky 

               5/14 – zaokrouhli čísla na desetitisíce i tisíce. Vzpomeň si: Při zaokr. na desetitisíce je 

rozhodující číslo vpravo, to rozhodne, zda zaokrouhlíme nahoru či dolů. 

Např.               jablka na desetitisíce:        244 096 podtrhnu to, na co zaokrouhluju, rozhoduje ale číslo 

vpravo tučně napsaná čtyřka, zaokrouhluju dolů, tzn., že podtržená čtyřka se nemění a  čísla vlevo od 

podtrženého opíšeme, čísla vpravo od podtrženého se změní v nuly= 240 000.  

                       Jablka na tisíce:                 244 096 =  244 000 

Vše jsme dělali, jen zavzpomínejte, případně prolistujte školní sešity. 

PŘ:   projdeme si nový ekosystém – Okolí lidských obydlí (= zahrady), zatím jen rostlinstvo. Učebnice 

str. 54, 55. Pokud máte zahradu, jistě budete spoustu věcí znát. A pokud ne, tak se přiučíte. 

Zápis:                                Okolí lidských obydlí 

 

- Jedná se o umělý ekosystém, člověk do něj zasahuje 

ROSTLINY 

1) Užitkové – ovocné stromy byly vyšlechtěny z planých (volně rostoucích) druhů. Šlechtit 

stromy= zlepšovat jeho vlastnosti, např. sladší plody.., např.jabloň, třešeň, švestka 

                        -ovocné keře – angrešt, rybíz černý (nejvíc vitaminu C), červený i bílý 

                        -zelenina –mrkev, celer, petržel, brambory, cibule…Druhy zeleniny: 

                                          Kořenová, listová, plodová, cibulová, košťálová. 

2) Okrasné rostliny –pěstovány pro radost – růže, narcis, kosatec, tulipán… 

3) Rostliny volně rostoucí – ty nejsou člověkem úmyslně sázeny, rostou samy 

                                                     -pampeliška, sedmikráska, orsej, jitrocel 

 

 



 

angrešt                                                                                    rybíz 

 

 

        celer                                                                                              petržel 

 

narcis                                                                        kosatec 

     orsej jarní –té je teď na vlhkých místech plno, podobný je 

blatouch, ale ten je mnohem větší a má jen 5 okvětních lístků 



VL: Minulé učivo o prvních Přemyslovských knížatech bylo vcelku obsáhlé, tak si tento týden jen tak 

lehce zrekapitulujeme. Vaším náročným úkolem bude shlédnout tato tři videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY – Bořivoj a Ludmila 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i

ndex=13 – svatý Václav 

https://www.youtube.com/watch?v=lEsmEU9RjSY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&i

ndex=20 -1. král Vratislav II. 

Pokud jste minulý týden poctivě četli Přemyslovce na str. 16 a 17, tak jste si jistě všimli, že v zápise 

nebylo nic o Slavníkovcích, o Oldřichovi a jeho ženě Boženě, ale kdo má zájem, může si pustit i další 

díly, např. díl číslo 15, 17, 19 

                                                            Pěkný týden přeje Bohdana J. 
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