
Zdravím všechny, posílám úkoly a zápisy na další týden 

Český jazyk 

Nové pojmy : PODMĚT A PŘÍSUDEK ( uč. Str.161) 

Minulý týden jsme hledali základní skladební dvojici. Sloveso v základní skladební dvojici je 

PŘÍSUDEK, podstatné jméno je PODMĚT. Přísudek podtrhneme vlnovkou, podmět rovnou 

čarou a spojíme dvojitou svorkou ( viz. Str.161 – oranžový rámeček). 

 

!!!ÚKOL K ODESLÁNÍ PRO TENTO TÝDEN!!! 

Vyznač základní skladební dvojici, podmět a přísudek, v těchto větách: 

Pro lepší přehlednost vynechávej mezi větami řádek. 

Jirka si myje ruce. 

Auto vyjelo z garáže. 

Maminka upekla jahodový koláč. 

Na louce u lesa se pásli jeleni. 

Slunce dnes krásně hřeje. 

Zahradník bude večer zalévat zahradu. 

Pozor!!!! Podtrhni celé slovesné tvary ( patří k nim se a si a tvary slovesa být – bude) 

Na procvičení učiva se hodí : str. 161/cv. 1 

Dále jsme se seznámili s pojmy: 

Podmět nevyjádřený a podmět několikanásobný – přečti rámečky Pamatujte si: str. 163, 165 

 

 

Matematika 

Nové učivo: OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKA (str. 28,22), červená matematika 

Pročti, podívej se na vzorečky výpočtů v růžových rámečcích. Podrobněji příští týden. 

Procvičujte: M str. 17 / cv. 14, 15       str. 18/ cv. 19 

 

 

Zápisy do Vl a Př na další straně……… 

 



Zápis do vlastivědy 

Husitské války 

Jan Hus 

Byl to profesor ( mistr ) , kněz. Kázal v Betlémské kapli v Praze. Protože vystupoval proti 

církvi, musel odejít z Prahy. Byl pozván na církevní sněm do Kostnice, kde měl své myšlenky 

odvolat, což se nestalo.  

6. července 1415 byl za hradbami kostnice upálen ( tento den je státní svátek) 

- více si přečti v učebnici na str. 34 

 

Zápis do přírodovědy 

Ropucha zelená 

- obojživelník 

- živí se pavouky, slimáky, hmyzem 

- chráněný živočich 

Vlaštovka obecná 

- staví si hnízda na zdech budov 

- hmyzožravec 

- tažný, krmivý pták 

Jiřička obecná 

- staví si kulovitá hnízda pod střechou 

- hmyzožravec 

- tažný, krmivý pták 

Sova pálená 

- hnízdí na půdách, ve věžích kostelů 

- loví hraboše, myši, netopýry 

- chráněný živočich 

Sýkora modřinka 

- modré temeno hlavy 

- hmyzožravec, v zimě semena a bobule 

- stálý pták 

Ježek západní 

- savec , aktivní hlavně v noci 

- hřbet pokrývají bodliny 

- všežravec 



Myš domácí 

- žije v budovách a jejich okolí 

- vydává nepříjemný zápach ( myšina) 

- všežravec 

Kuna skalní 

- často se vyskytuje na půdách domů 

- loví menší savce a ptáky 

- požírá i ovoce a vejce 

Potkan obecný 

- všežravec, žije v početných skupinách, chová se i jako domácí mazlíček 

Více si přečti v učebnici na str. 60,61 

 

Čtení 

Tento týden si zadáme i úkol z čítanky: 

Přečti si v čítance pohádku O králi, který pletl rohože ( str. 169) ,  do sešitu čtení/sloh napiš 

nadpis, autora s stručně popiš děj pohádky. Budu ráda, když mi tento úkol pošlete, ale není 

to povinné.  

To je vše, příští týden zase tady další příprava. 

Mějte se, I. Stromšíková 


