
Dobrý den všem, máme tady další týden a tedy další návod na domácí přípravu. Všichni jistě 

sledujete OBNOVENÍ VÝUKY na stránkách školy ( nebo v domácí přípravě do 15.5). 

Podrobnější informace se dozvíte v týdnu od 18.5. 

Dále děkuji a chválím za posílané úkoly.  

Tento týden budeme pokračovat v češtině a napíšeme si zápis do vlastivědy a přírodovědy.  

Český jazyk 

Pokračujeme v rozkazovacím způsobu, tvoříme ho pouze u  

2. osoby, č.j – čti, spi, nemluv, pojď , neplač !!!! 

1. osoby, č.mn. – čtěme, spěme, nemluvme, pojďme, neplačme !!! 

2. osoby, č. mn. – čtěte, spěte, nemluvte, pojďte, neplačte !!!(škola už začne) 

Přečtěte si tabulku na straně 148. 

ÚKOL Č. 1 – TOTO JE ÚKOL K ODESLÁNÍ PRO TENTO TÝDEN 

Str. 147/ cv1. Bezpečný internet- vypiš ze všech 10 vět slovesa v rozkazovacím způsobu. 

Pozor! Ne všechna slovesa jsou tam v rozkazovacím způsobu. 

ÚKOL Č. 2 – str. 146/ cv.4 – ústně, zkuste vyhledat slovesné tvary a určit způsob ( požádejte 

někoho z rodiny o kontrolu) 

 

Zápis do Vlastivědy 

Lucemburkové 

Jan Lucemburský 

- jeho manželkou byla Eliška Přemyslovna, sestra  zavražděného Václava III. 

- nebyl dobrým králem pro českou zemi, účastnil se mnoha bitev a rytířských turnajů 

- zahynul v bitvě u Kresčaku ve Francii r. 1346 

Karel IV. 

- syn Jana Lucemburského, vlastním jménem Václav, jméno Karel přijal od svého 

kmotra, francouzského krále 

- byl to velmi schopný a vzdělaný panovník, v Čechách obnovil pořádek a vážnost krále 

- roku 1346 se stal císařem římským a roku 1347 českým králem 

- nechal  zhotovit korunovační klenoty ( viz. Čítanka str.101) 

- je pohřben jako nejvýznamnější panovník historie českého státu v královské hrobce 

Chrámu svatého Víta 

- po pohřbu byl nazván Otcem vlasti 

ÚKOL! Přečtěte si učivo v učebnici vlastivědy str. 25 – 27 a písemně do sešitu vlastivědy 

odpovězte na otázku na str. 27/3 – které významné stavby nechal Karel IV. postavit? 

Pokračování na další straně………. 



Zápis do přírodovědy 

Domácí zvířata 

1. hospodářská zvířata – chováme pro užitek 

2. domácí mazlíčci – chováme pro radost a potěšení 

Kur domácí 

- chová se pro maso a vejce 

- všežravci 

- kohout, slepice, kuře 

Kachna domácí 

- chová se pro maso a peří 

- všežravec 

- kačer, kachna kachně 

Husa domácí 

- chováme pro maso, sádlo a peří 

- býložravec 

- houser, husa, house 

Prase domácí 

- chováme pro maso 

- všežravec 

- kanec, prasnice, sele 

Tur domácí 

- chováme pro maso, mléko, kůži 

- býložravec 

- býk, kráva, tele…..hovězí dobytek 

Ovce domácí 

- chováme pro vlnu, maso, mléko 

- býložravec 

- beran, ovce, jehně 

Kůň domácí 

- v minulosti přeprava osob a nákladů, dnes jezdectví, sporty, příp. práce v lese 

- býložravec 

- hřebec, klisna, hříbě 

Koza domácí 

- chováme pro maso, mléko, kůži 

- býložravec 



- kozel, koza kůzle 

Králík domácí 

- chováme pro maso a kožešinu 

- býložravec 

- králík, ramlice, králíče 

Než uděláte zápis, přečtěte si více ( jako ve škole) na stranách 56,57, můžete doplnit 

pěkným obrázkem. 

 

To je vše, mějte se pěkně, čtěte si knížku a choďte hodně ven. I. Stromšíková 

 


