
Milé děti,  

všechny Vás zdravím a je příjemné, že se mi začínáte ozývat, jak se Vám daří a to nejen ve školní 

práci. Následující týden máme zkrácený, čekají nás svátky jara – VELIKONOCE, a proto budou 

následující úlohy jen na 3 dny – do středy 8.4. Tak začneme: 

ČJ: Další téma v ČJ budou SLOVESA. Zkuste si sami vzpomenout alespoň na 3 údaje, které o nich 

víte…………………….napovídám: něco vyjadřují, něco u nich určujeme, nějak se na ně musíme 

zeptat……..ale jak? Připomeneme si a zároveň zapíšeme do školních sešitů: 

Velký nadpis:        SLOVESA 

- Slovní druh č.5 

- Vyjadřují děj 

- Ptáme se na ně: kdo, co dělá nebo co se s ním děje 

- Určujeme u nich osobu, číslo, čas, způsob 

- Mohou být zvratná (+se, si, např. hraje si, učí se) 

- Infinitiv = tvar slovesa, končí na –t, nelze u něj určit os., č.,čas, zp. (psát, pít) 

 

Sloveso se časuje, tzn., že se mění tvar v osobě a v čísle. 

 

                    č.j.                                    č.mn. 

 

1.  (já)                   čtu                       (my)                čteme  

2.  (ty)                   čteš                    (vy)                   čtete 

3. (on, ona, ono) čte                      (oni, ony, ona) čtou 

 

Konec zápisu, procvičujeme. 

Str. 136 – slony přečíst – zajímavý údaj o množství svalů v chobotu, což? 

1.úkol bude matematický do ČJ-Š: převeď vzdálenost 5 km na metry,  délku chobotu na 

decimetry a hmotnost chobotu na metrické centy(metráky) + kilogramy. (Učivo minulého 

týdne – nejprve si uvědomím, kolik je převod – jestli 10, 100…a pak, zda daný počet nul 

ubrat či přidat).  

2.úkol- vypiš z článku 10 sloves, z nichž budou alespoň 2 zvratná. Ta podtrhni. 

137/2 a)stačí mi, když do ŠS napíšete jen 1 slovo= tajenku 

SL:       b) tajemný název zvířete už víte, teď úkol do slohu: Vyhledej a do slohového sešitu 

napiš alespoň 6 vět o něm.  

Na závěr ještě urči osobu a číslo u těchto sloves, stačí ústně: běháme, uklízejí, chci, 

zhasíná, máš, zpívají, dáváte, chytili jsme, podržím, uvidíš, šla by, jeli bychom, budu jíst 

 

ČT: čtení z čítanky- str.55, 56 Velikonoční koledy 

 

 

M: Zapiš.               JEDNOTKY OBJEMU 

- Objem u tekutin, jednotky: litr l , hektolitr hl, decilitr dl (znáte pod pojmem deci) a další 

                                    1l = 10dl                     1hl=100l 

Je dobré vědět, že 1 litr = 1 kilogram. Můžete si doma zvážit krabici s mlékem, je-li to pravda.  

Běžný hrnek na pití mívá objem 2 a půl decilitru- ať máte představu. 

ŠS: 47/2, 47/5 

 



 

                                          JEDNOTKY ČASU  

- hodina h, minuta min, sekunda s – pozor, převod je zde 60 

- 1h = 60min, 1min = 60s – z tohoto vyvodíme, že 1h má  …….kolik sekund?…….šikovní 

zkusí………správná odpověď 60x60 = 3 600. 1hodina má 3 600s. 

ŠS 48/2, 3 

  

G: minule jsme se učili rýsovat obdélník, nyní jen shlédněte video k rýsování čtverce. Postup 

je v podstatě totožný, rozdíl je samozřejmě v délkách stran. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0 

 

VL:  VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE – pečlivě pročíst str. 13,14 včetně obrázků a na str. 15 mrkněte 

na mapku vpravo dole, ať máte představu, jak byla tato říše rozsáhlá a mocná – a její centrum 

bylo na Moravě! 

Zápis:                            Velkomoravská říše  

 

-vznik v 9.-10.století, je to první státní útvar, centrum říše – Staré Město, Velehrad..(jižní 

Morava), 4 panovníci: 

MOJMÍR I. : porazil slovenského knížete Pribinu, rozšířil území 

RASTISLAV: silný a dobrý panovník, snažil se o rozšíření křesťanství, proto zve v r.863 na 

Moravu 2 bratry Konstantina(jiným jménem Cyrila) a Metoděje. Jejich význam je dodnes 

veliký:  1. šířili křesťanskou víru 

             2. přeložili část bible 

             3. vytvořili hlaholici ( slovanské písmo, z něj později azbuka-Rusko) 

             4. bohoslužba ve slovanském jazyce 

SVATOPLUK: vyhnal slovanské kněží, bohoslužby opět  latinsky 

MOJMÍR II.: nájezdy kočovných Maďarů, Velkomor.říše se rozpadá 

 

K dovysvětlení, mimo zápis:  

V době, o které se učíme bylo náboženství velmi důležité. Do této doby (9.stol.) u nás bylo 

náboženství pohanské, ale právě Cyril s Metodějem jako jedni z prvních začali náš lid 

seznamovat s křesťanstvím. A co je důležité, oni používali slovanský jazyk (neplést se 

slovenským), kterému naši lidé rozuměli, protože patříme také mezi slovanské národy. Než 

Cyril s Metodějem přišli, kázalo se v kostelech latinsky – jazykem, kterému obyčejní lidé 

nerozuměli. Proto byli rádi, když slyšeli jazyk slovanský, srozumitelný. Tak doufám, že také 

alespoň trošku rozumíte.  

Azbuka = písmo používané v Rusku, Bulharsku…Našemu písmu se říká latinka. 

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise  

 

PŘ: Pozvolna začneme ekosystém park. Většina z vás bydlí ve městě, kde se parky 

vyskytují – např. u zámku Kinských – jak je letní kino, Botanika, Abácie v Poličné.., zkuste 

mi na úvod napsat do sešitu pod nadpis EKOSYSTÉM PARK a  proč jsou parky ve městech, 

dále vypsat 5 stromů a 5 živočichů se kterými se v parku můžeme setkat. Samozřejmě za 

obrázky zvířat či rostlin budu ráda. Toť zatím vše. 

 

Krásné VELIKONOCE. 

                                     Vaše Bohdana J. 

https://www.youtube.com/watch?v=fGRtzm9fSp0
https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida/velkomoravska-rise


 

   


