
Zdravím vás, děti, 

 zasílám další učivo k procvičení i k seznámení se s novým. 

ČJ: 148/2 – ústně 

      148/3 doplň, napiš 

SL:     150/1 přečtěte si, popřemýšlejte, kde byste rádi žili vy a napište mi do slohu, jestli vám                                                     

více vyhovuje město nebo vesnice a proč.  

ČT: str.125 – 128 Robinson na Otavě přečíst – příběh o chlapcích, kteří si na Robinsona hrají. Ale 

příběh opravdového Robinsona, tak jak ho sepsal pan Daniel Defoe, můžete shlédnout v tomto filmu, 

udělejte si na něj čas, je moc pěkně zpracován, loutky navrhoval Adolf Born, ten, co namaloval třeba 

Macha a Šebestovou. Kniha je také úžasná a napínavá, ale ještě na ni máte čas, doporučuju přečíst 

tak 5.- 6.třída 

https://www.youtube.com/watch?v=eD5xK6-7QD0  

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eD5xK6-7QD0


M: písemně 

 5/19 vypočítej 1. a 2. sloupeček + zk.   

      7/2 a)b)c)d) pomůže vám růžový rámeček nahoře, kde vám připomínají, co jsou pojmy: menšitel, 

součet… 

A ještě jednu slovní úlohu 7/4 

PŘ:   minulý týden jsme si psali a četli, co nám roste na zahradách, dnes bych chtěla, abyste mi do 

sešitu pod sebe vypsali druhy zeleniny a ke každému druhu napsali 2 příklady. Toť z PŘ vše. 

VL: dnes si povíme něco o tom, jaký byl život lidí za vlády Přemyslovců. Jsme zhruba v 10.- 12. století. 

 Nejprve jako vždy prosím pročíst str. 18., 19. Pročtěte i texty k obrázkům, ti šikovní či zvídaví si 

mohou přečíst i Z = zajímavosti (dočtete se např. z čeho se vyráběl pergamen, na který se psalo). 

Učivo si zapíšeme: 

                                              ŽIVOT ZA VLÁDY PŘEMYSLOVCŮ 

Panovníci žijí v hradech (většinou na kopci, aby byly nedobytné), okolo nich vznikají osady (tam žijí 

např. řemeslníci, kteří vyrábí hlavně pro hrad…). Obyčejní lidé žijí v dřevěných domech či chatrčích, 

bohatší mají domy kamenné. Obydlí vznikala poblíž řek kvůli potřebné vodě.  

Oblečení: vyrábělo se ze lnu nebo ovčí vlny. 

Jídlo: placky z mouky, prosa, jáhlová kaše, zelenina – co si kdo vypěstoval. Pozor! Brambory v té době 

u nás neznali, ty přišly až později z Ameriky. Maso bylo pro obyčejné lidi jídlem svátečním. 

Vzdělání: týkalo se jen synků šlechticů, knížat. Jako učitelé působí kněží, takže se vyučuje v klášterech, 

opisují se tam knihy apod. (=a podobně). Jazykem církve je však LATINA, proto se učí i píše latinsky.  

Kosmas = 1. český kronikář (zapsal české pověsti), napsal ji ale také latinsky. 

Románský sloh  =  způsob, jakým se tehdy stavělo 

        Znaky: * sdružená okna (dvojitá) 

                     * tlusté zdi z kamene 

                     * rotundy, baziliky 

 

                 sdružená okna, nejčastěji 2 spojená sloupem 



 

 

 Rotunda – kostel kruhovitého tvaru 

 

 

 

Bazilika – základem je obdélníkový tvar 

V těchto kamenných stavbách muselo být pěkně zima. Vy ale užívejte sluníčka! 

                                      S pozdravem vaše Bohdana Jirglová 

 



 

 

 

 


