
Dobrý den, dnes jsem tady s domácí přípravou naposled. Už vám nezadám 

úkoly k odeslání, napíšu, co jsme probrali a příští týden ještě stihneme 

probrat a pak už záleží jen na vás.  

Český jazyk 

Posledním učivem je shoda podmětu s přísudkem. V minulé přípravě jste pracovali 

s podmětem rodu středního a ženského. 

Zopakujeme si: 

Je – li podmět rodu středního, napíšeme v přísudku - a 

umyvadla se rozbila                   telata se pásla                       !!!!! děti zpívaly 

Je – li podmět rodu ženského, napíšeme v přísudku – y 

lampy svítily                            kuchařky vařily                                     věci se ztratily 

Podmět rodu mužského – učebnice str. 172 – 174 

Je – podmět rodu mužského ŽIVOTNÉHO, napíšeme v přísudku – i 

kluci si hráli                                     ptáci zpívali                                         řidiči řídili 

Vypracuj si cvičení 2 na str. 173 

Je – li podmět rodu mužského NEŽIVOTNÉHO, napíšeme v přísudku – y 

vozy se rozjely                         telefony zvonily                                      sešity se roztrhly 

Vypracuj si cvičení 5 na str. 174 

 

Matematika 

Budeme stále procvičovat písemné výpočty, dále převody jednotek a slovní úlohy na str. 

26,27 

Dále počítáme se zlomky str.33 – 35 ( výpočty a početní operace dobereme a procvičíme 

v září) 

V geometrii si zopakujeme výpočty obvodů a obsahů.  

Přírodověda 

V přírodovědě nám zbývá učivo ekosystém potok, rybník, řeka a ochrana přírody. Zápisy už 

vám posílat nebudu, učivo si pročtěte v učebnici a hlavně! Blíží se prázdniny, budete určitě 

hodně v přírodě, takže pozorujte rostliny a živočichy v okolí těchto ekosystémů. 

 

Zápis do vlastivědy na další straně………… 



Zápis do vlastivědy 

Jagellonci 

- polský panovnický rod 

Vladislav Jagellonský 

- slabý a nerozhodný panovník ( král „ dobře“) 

- za jeho vlády byl vystavěn Vladislavský sál a chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 

Habsburkové 

- mocný evropský panovnický rod, pocházející z Rakouska, jejich vláda trvala u nás 400 

let až do vzniku samostatné Československé republiky v r. 1918 

Habsburská monarchie – sjednocení zemí Koruny české s uherskými a rakouskými zeměmi. 

Sídelním městem se stala Vídeň. 

Císař Rudolf II. 

- za své sídlo si zvolil Prahu 

- podporoval vědu a umění ( alchymii, astrologii….) 

 

více si přečti v učebnici na str. 39 – 42 

 

Upozornění! Učebnice se budou odevzdávat až v září.  Pro vysvědčení si mohou přijít i děti, 

které teď nechodily do školy (  viz informace v aktualitách červen na stránkách školy) 

 

To je vše, děkuji za spolupráci, zvládli jsme to . Příští školní rok se setkáme opět v naší 

třídě. Těším se na vás, Iva Stromšíková 

 

 


