
Zdravím všechny po víkendu!!!!! 

Děkuji za poslaný úkol ( určování sloves) těm, kterým se to povedlo. Zvládli jste to všichni na 

výbornou!!!  Polovina z vás mi úkol neposlala.  Proto doporučuji uchovávat všechny práce 

v sešitech, kontrola zadané práce proběhne hned po návratu do školy. 

Pro tento týden jsem si pro vás připravila testík z vlastivědy, nebojte, jako zdroj informací 

využijete učebnici a zápisy v sešitě vlastivědy. Tento testík mi pošlete do pátku, je to další 

úkol k odeslání. 

Odpovězte na 10 otázek, každou otázku značte číslem tak, jak jsme zvyklí ze školy.  

1. Na jaké doby dělíme pravěk podle materiálu, ze kterého člověk vyráběl nástroje? 

2. Jak se nazývá soška ženy vyrobená v tomto období, nalezená v Dolních Věstonicích? 

3. Jak se jmenuje spisovatel, který psal o období pravěku, například v knize Lovci 

mamutů? ( str. 7) 

4. Který z keltských kmenů dal název naší vlasti název Bohemia ? ( str.8) 

5. Jak se nazývalo hradbami opevněné sídliště Keltů? 

6. A teď otázka ze Starých pověstí českých: jak se jmenovaly tři dcery stařešiny Kroka 

(str. 11)? 

7. Ve kterém roce přišli do Velkomoravské říše Konstantin a Metoděj, jak se nazývalo 

první slovanské písmo, které sestavili? (str. 13.) 

8. Který rod začal vládnout na našem území začátkem 10. století? 

9. Který přemyslovský kníže byl po své smrti prohlášen za svatého a stal se patronem 

českého národa? 

10. Jak se jmenoval první český král? ( str. 17.) 

Zápis do přírodovědy: 

Nadpis bude : Ekosystém park 

Učivo najdete v učebnici na stranách 50 – 52. Do sešitu přírodovědy opíšete žlutý rámeček 

na úplném konci strany 52. Je to shrnutí tohoto učiva. O jednotlivých rostlinách a živočiších 

v parku si přečtěte, zápis můžete dozdobit obrázkem. A třeba se půjdete projít do parku, 

četla jsem, že se otevřel městský park ve Valmezu. 

Počítat budete: Matematika č.3 – str. 3/cv.3  

Na straně 3. se podívej, jak čteme a zapisujeme víceciferná čísla: 

5 236 471 – pět milionů dvě stě třicet šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna 

!!!! mezera mezi stovkami a tisíci, mezi statisíci a miliony 

Do sešitu napiš číslicemi těchto pět čísel: 

Dva miliony tři sta dvacet pět tisíc sto padesát tři 

Šedesát šest tisíc šest set šedesát šest 

Patnáct tisíc  

Tři miliony čtyři sta tisíc sto padesát devět 

Jeden milion pět set tisíc padesát dva 

!!!! můžete i poslat !!!!!          pokračování na další straně…….. 

 



To je do pátku vše, příští týden se vrhneme na češtinu. 

Děcka, pracujte, vydržte, odesílejte, já všechny vaše práce zakládám do vaší složky, budou 

sloužit jako podklad pro  hodnocení na konci školního roku. 

Kdykoliv pište na stromsikova@zsvyhlidka.cz 

Ahojte, zdravím také rodiče a přeju pohodu a pevné nervy. 

Iva Stromšíková 
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