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UČIVO TÝDEN 20. – 24. dubna 2020 

Hezký den všem… Jste připraveni?!  Jdeme na to… 

 

ČJ Pokračujeme s jakými slovními druhy? Co o nich víš? 

144/14 do sešitu  

př. Davide, určitě se rozhodneš správně. Sloveso je rozhodneš se, tedy zvratné, proto bude tato věta 

v minulém čase takto: Davide, určitě ses rozhodl správně. 

PROSÍM TOTO CVIČENÍ MI POŠLETE, PODÍVÁM SE, JAK UČIVO CHÁPETE. Kdo nezvládá vyfotit, klidně 

vypište věty do mejlu, alespoň se naučíte psát na klávesnici 

 

Dále si procvičíme slovesný způsob, str. 145/1, 2, 3 pouze ústně. V těchto cvičeních si hezky procvičíte 

všechny slovesné způsoby. Jaké to jsou? Na str. 146 přečtěte PAMATUJTE SI! 

 

 

 

MG – dokončíme již 2. díl učebnice a zaměříme se na OBVOD OBDÉLNÍKU A ČTVERCE 

Vzpomeňte si na výpočet obvodu trojúhelníku, postup bude obdobný. Ano, obvod obdélníku je součet 

délek všech jeho stran. Zápis do sešitu: 

OBVOD OBDÉLNÍKU A ČTVERCE 

a) obdélník 

 

 

 

               o = a+b+a+b 

               o = 2.a + 2.b 

               o = 2 . (a+b)                   

 

str.51/2 do sešitu 
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b) čtverec 

 

Čtverec má všechny strany stejně dlouhé, proto je označujeme pouze písmenem a 

 

o = a +a +a +a +a 

o = 4.a 

 

52/2 do sešitu 

52/ 4 ústně 

 

M 

4/4 do sešitu 

4/9 do sešitu 

4/10 do sešitu 

Není toho moc, tak si tato cvičení prosím hezky napište do sešitu 

A abyste nevyšli ze cviku, vypočítejte si příklad a ověřte správnost zkouškou: 

370 628 : 5 =                                            ZK: 

 

 

 

VL – učebnice str.16 

Ve vlastivědě se budeme nyní zabývat vznikem Českého státu (již víme, že prvním státním útvarem 

byla v 9. stol. VELKÁ MORAVA, ta však v 10. stol. zanikla), kterému vládl rod PŘEMYSLOVCŮ. Kdo 
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nahlédl již do učebnice, jistě postřehl množství jmen, které se s rodem pojí. Nelekejte se, toto učivo je 

sice náročné a bývá velkým strašákem studentů nejen ZŠ, ale i středních a vysokých škol, ale my jej 

projdeme zlehýnka a pronikneme pouze do základních informací, abychom se seznámili s tím 

nejpodstatnějším, to ostatní si vždy dohledáte, popř. prohloubíte v dalších ročnících a ve vyšších 

školách. Koho téma zajímá, učte se detailněji, mně stačí jen to, co bude v zápisech. Pokud se vám i 

tak jména budou plést, netrapte se, nebudete první ani poslední!!! Jen se pokuste prosím alespoň 

trošku orientovat a zapamatovat si to, co vás zaujme. 

 

 

Zápis: 

VZNIK ČESKÉHO STÁTU 

-začátek 10.stol. 

-vládl rod Přemyslovců 

-první Přemyslovci: 

 BOŘIVOJ – první kníže z rodu Přemyslovců 

                             

 SVATÝ VÁCLAV – vnuk Bořivoje, vychováván babičkou Ludmilou 

                                           -velmi vzdělaný 

                                           -zavražděn svým bratrem Boleslavem (proč se dočtete na str.16) 

                                           -28. září –státní svátek (mrkni do kalendáře) 

 

 VRATISLAV II. – první český král (doposud jen knížecí titul) 

                          -královský titul získal však jen pro svou osobu (ne pro nástupce) 

 

 

 

Tak a to je do úvodu Českého státu pro tento týden vše. Nebylo to tak hrozné, co? Příště nahlédneme, 

jaký byl život v době Přemyslovců. Byli jste šikovní 

 

Za odměnu mrkněte na videa: 

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

ndex=12 

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

ndex=13 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=13
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P  

Opět si zopakujeme, co již umíme, abychom neměli v hlavě zmatky, toto učivo už odložili a věnovali 

se učivu novému. Prosím pročtěte otázky, zopakujte si vše potřebné a zcela samostatně napište do 

sešitu. Poté vyfoťte a odešlete… 

 

OPAKOVÁNÍ 

EKOSYSTÉM LOUKA 

1) Co je to louka? 

2) Jaké 2 skupiny rostlin rostou na loukách? 

3) Vypiš alespoň 3 byliny. 

4) Využíváš byliny doma? Jaké a jak? 

5) Včela medonosná – jakou úlohu v úlu splňuje královna, trubci a dělnice? 

EKOSYSTÉM PARK 

1) Co je to park a k čemu slouží? 

2) Vypiš alespoň 3 příklady rostlin v parku (stromy, keře, …cokoli). 

3) Vypiš alespoň 3 příklady živočichů v parku. 

4) Jaké živočichy potkáváš v parku ty? 

 

 

Poté si do sešitu nadepište: 

EKOSYSTÉM OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 

Prohlédni si stranu 53 a něco z obrázku opět namaluj do sešitu. Toto téma je nám velmi blízké, tak 

myslím, že vás bude i bavit 

 

 


