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Psaní všemi deseti 

•  Do teď jsme cvičili základní řadu asdfjklů, kdy na jeden prst náležela jedna klávesa. 

Ale jak jsme si společně říkali, každý prst mačká více kláves, aby zaujmul celou 

klávesnici. Nejdříve přidáme práci pracovitým ukazováčkům. 

• Přidáme klávesy g h. Podle obrázku vidíte, levý ukazováček přeskočí z f na g a pravý z 

j na h. 

 

• Procvičte si 4. lekci, pokud budou chyby opakujte si potřebné snímky. 

             https://www.psani-deseti.cz/cviceni  

 

 

 

 

 

https://www.psani-deseti.cz/cviceni


Pavel Škudla 

Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz 

Úkoly pro mimořádné volno od 11.1.2021 do 15.1.2021 

Přírodověda 

12.1.2021 

Zítra 13.1. napíšeme online test na podnebné pásy, na který jsem vás 

upozorňoval minulý týden (poloha a charakteristika pásů, kteří živočichové tam 

žijí, které rostliny tam rostou). 

                         Přizpůsobivost rostlin a živočichů 

Učebnice str. 42 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj. 

 

Přizpůsobivost rostlin a živočichů 

• v různých podnebných pásech Země  
se vyskytují rozmanité druhy rostlin  
a živočichů.  

• živočichové se svým vzhledem, tvarem  
těla, zabarvením, druhem potravy  
přizpůsobili oblasti, kde žijí  

• rostliny se uzpůsobily okolnímu prostředí  
délkou kořenů, uspořádáním a povrchem  
listů, vlastnostmi květů 

• někteří živočichové žijí po celý rok  
v jedné oblasti, jiní se stěhují za potravou  
nebo za teplem (např. vlaštovka stráví  
část roku v mírném pásu a část v tropickém) 
 

   
VÝZNAM BOTANICKÝCH A ZOOLOGICKÝCH  

ZAHRAD 

Učebnice str. 43 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj. 

 
VÝZNAM BOTANICKÝCH A ZOOLOGICKÝCH  

ZAHRAD  

• rostliny a živočichy, kteří zde nežijí, můžeme  
u nás spatřit v botanických  
a zoologických zahradách (mají vytvořeny  
podmínky pro přežití)  

• můžeme zde pozorovat život rostlin a živočichů  
z celého světa slouží k studijním účelům  
a pro výzkum 

• poskytují možnost rozmnožovat ohrožené druhy  
 

  

13.1. 2021 

mailto:Pavel.Skudla@zsgvodnany.cz


On line hodina, na začátku hodiny si napíšeme online test. Test na téma 

Podnebné pásy – odpovědi z výběru možností. 

  
  ČESKÁ REPUBLIKA OBLAST MÍRNÉHO 
                PODNEBNÉHO PÁSU  

  
Učebnice str. 44 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy) 

Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj. 

 

ČESKÁ REPUBLIKA OBLAST MÍRNÉHO 
                PODNEBNÉHO PÁSU  

  
-níže položené oblasti - převládají lesy listnaté 
 a smíšené, ve výše položené - lesy jehličnaté 
-rostliny a živočichové přizpůsobeni střídání  
 čtyř ročních období. 
-podnebí ovlivněno vzdáleností od moře  
 a rozdílnou nadmořskou výškou krajiny. 
-ČR leží v přechodu mezi přímořským  
 a vnitrozemským podnebím, počasí velmi  
 proměnlivé -takové podnebí nazýváme  
 přechodné. 
-podnebí ovlivňuje také výšková členitost krajiny  
 (s vyšší nadmořskou výškou klesá teplota,  
 zvětšuje se množství srážek 
-ve vyšších polohách je chladněji, a půda je méně  
 úrodná 
-na různých místech žijí rozdílné druhy rostlin  
 a živočichů (v závislosti na odlišném podnebí  
 a různé nadmořské výšce 
 Společenstva živých organizmů na území  
 naší vlasti  
-určité druhy rostlin, hub a živočichů v určitém  
 prostředí tvoří různá společenstva (v okolí lidských  
 obydlí, na poli, u vody nebo v lese) 
  
  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Vyber si pět živočichů a pět rostlin a k jejich obrázkům napiš názvy. Vystřihni a nalep do 

sešitu. 

 

 

 
  

  

Vlastivěda 

12.1.2021 

Život za první republiky, Cesta k zániku ČSR 

  
Učebnice str. 41 – 42 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy, udělej IC na 
str.41)  
Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj.  
  

  

 

Život za první republiky 

• poctivá práce zaručovala slušný život 

• lidé si vážili vzdělání, více se spořilo,  

život méně uspěchaný, více času  

na rodinu 



• velké sociální rozdíly (chudí x bohatí) 

Cesta k zániku ČSR 

• územní nároky sousedních států 

• 1933 v Německu u moci nacisté v čele  

s A. Hitlerem, podporovali německé  

nacionalisty u nás 

• 1938 Hitler vyhrožoval válkou, v Mnichově  

dohoda (Německo, Itálie, Anglie, Francie  

bez ČSR) – pohraniční území ČSR  

Německu – začátek zániku ČSR 

  

 

 

14.1.2021 

On line hodina 

Československá republika  
Učebnice str. 43 – 44 (Přečti, prohlédni si fotografie a odkazy, udělej IC)  
Přepiš nebo nalep zápis do sešitu, podle bodů převyprávěj.  
  

Válečná léta 

• 15.3.1939: obsazení zbytku ČSR Německem,  

vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava,  

6 let okupace 

• odtržení Slovenska – samostatný stát 

• 1.9.1939: napadení Polska a dalších států  

(Francie, Sovětský svaz) 

• nejhorší válka v dějinách, zasáhla celý svět 

• tvrdá opatření okupantů (gestapo) věznění,  
popravy, pronásledování Židů (koncentrační tábory,  

plynové komory) 

• život v protektorátu – vyrábělo se pro válečné účely,  
málo potravin – lístky  

• boj proti okupantům – partyzáni, sabotáže,  

zahraniční odboj (v Anglii, Francii,  

Sovětském svazu) 

  

  

 

 

 

Vystřihni a nalep do sešitu. Doplň území (1-4) a města (1-5). 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadání úkolů pro období 11.-15.1.2021 

Vyučující : Mgr. Alexandra Jedlisková 

Předmět: ČJ, M, AJ 

 

Prosím o zaslání vypracované práce z M str. 3,4,5,6 

ČJ PS 27,29,30,31 (do soboty 16.1.) 



  
Pondělí 11.1. 

Český jazyk 

Uč. 47/7 do domácího sešitu 

52 – zopakovat a naučit se slovní druhy, 53/3 ústně 

PS 27 

Oranž.seš. 33/první sloupeček 

  
Matematika 

Str. 6 začínáme písemné dělení 2ciferným dělitelem 

Prohlédněte si videa na youtube: zadejte do vyhledávače písemné 

dělení 2ciferným dělitelem (vyjede vám nabídka různých videí) 

DÚ 6/7 školní sešit 

  
Anglický jazyk 

Slovíčka PS 82/3 My world A (I have got a computer, Possesions) 

Uč. 28/1, 2 prohlédni si a zkus přeložit – budeme dělat na online 

hodině v úterý 

PS 21/4 

  
Úterý 12.1. 

Český jazyk 

Uč. 53/4, 5, 6 ústně 

PS 29 

Oranž.seš. 33/druhý sloupeček 

 

Matematika 1.díl geometrie 

Str. 39, 45  

Prosím zaslat nafocenou práci z minulého i tohoto týdne (kružnice) 

  
Anglický jazyk 

Uč. 29 

PS str. 73/ 3.1 ofoť nebo opiš tabulku I have got do školního sešitu 



PS 21/5 + kontrola předešlých cvičení (prosím zaslat nafocenou práci 

PS str. 19-21) 

  
Středa 13.1. 

Český jazyk 

Uč. 48 ústně 

49/13 do domácího sešitu 

PS 30/4, 5 

Oranž.seš. 33/třetí sloupeček 

  
Matematika  

Str. 7 pokračujeme písemné dělení 2ciferným dělitelem 

  
Čtvrtek 14.1. 

Český jazyk 

49/14 ústně 

55/10 do školního sešitu, 11,12 ústně 

PS 30/6, 7 

Oranž.seš. 34/první sloupeček 

  
Matematika  

Str. 7 zkoušejte si samostatně dělení 2cif.dělitelem ve slovních 

úlohách, příp. na str. 9/2 je více příkladů (pusťte si znovu video či 

prohlédněte str. 6 a popis postupu při dělení) 

V pátek společně zkontrolujeme, jak se vám dařilo 

DÚ 10/7 domácí sešit 

  
Pátek 15.1. 

Český jazyk 

Uč. 56 ústně 

PS 31 

Oranž.seš. 34/ druhý sloupeček 

  
Matematika  

Str.7, 9 procvičování písem. dělení 2cif. dělitelem 



  
Anglický jazyk 

Uč. 29 procvičování slovesa HAVE GOT 

PS 74/ 3.2 ofotit či opsat tabulku zápor slovesa Have got do školního 

sešitu 

PS 22 

  
Inspirujte se na internetu, využívejte množství zábavných 

procvičování např. na webech skolakov.eu nebo umimematiku.cz 

(lze přepínat mezi ročníky i předměty – český jazyk, angličtina atd) 

Pusťte si videa na youtube – písemné dělení 2ciferným dělitelem 

  
  
 
 


