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ČESKÝ JAZYK 

 

1.Opakování skloňování podstatných jmen rodu středního a ženského. 

Příručka:Pravopis podstatných jmen hravě 

Str13/1,2,3 ,str.14/5,7 ,str.15/8,9 ,str.17/1,2 ,18/3,4,5 

Učebnice:str.73/11,12 do domácích sešitů 

Str.74 skloňování podstatných jmen rodu mužského vzor PÁN-přehled skloňování str.73 

Určování životnosti podle 1.a 4.pádu č.j. pán-pána –rozdílné zakončení je rod muž.životný 

Pozor na 1. a 5.p.č.j. tvar PÁNI 

Str.74/3 do dom. sešitů  

PS str.16/1,2,3,4,5 

 

MATEMATIKA 

 

PROCVIČOVÁNÍ: 

Řešení slovních úloh: 

Str.55/26,27,29,30,31 ,str.56/36,37,39,40 

Příklady na písemné dělení str.56/38se zkouškami a slovní úlohy se zápisy a výpočty napsat 

do cvičných sešitů. 

Dělení a násobení-výsledky napsat do učebnice. 

Str.55/28,56/33,35 

GEOMETRIE: 

Str.51/4,5 ,str.54/18 narýsujte obrazce a vypočítejte obvody podle zadání str.51/2,3.U.  

obdélníku vyberte jednu z variant výpočtu obvodu. 

Zadané úkoly z GEOMETRIE narýsujte na volný nelinkovaný papír. 

 

 

 

VLASTIVĚDA -DĚJEPIS 

 

1.Opakování č.5-Český stát za vlády Lucemburků 

Učebnice str.29 

 

2.ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU  Učebnice str.30-31 

 

Šlechta: a) panský stav-páni vlastnili velké panství,sídlili na hradech,snažili se v zemi 

vládnout 

              b) zemané-vlastnili jednu vesnici,žili v tvrzích,chudli a museli sloužit ve vojsku  

                 u královského dvora nebo u panstva 

Církev: a) vysocí představitelé církve (arcibiskupové,biskupové) 

             b) řadoví příslušníci církve( kněží a mniši) 

             - vlastnila kostely,kláštery 

             - peníze získávala z poplatků za pohřby,křty… 

 

Život ve středověké vesnici 



 

- hlavní skupinou byli poddaní 

- odváděli králi,šlechtě a církvi poddanské dávky:část v penězích 

                                                                               část úrody ze svého pole=desátky 

- bezzemci-nevlastnili žádné pozemky 

- bohatí sedláci-vlastnili  velká pole 

 

Život ve středověkých městech 

 

- obchodníci- nejbohatší obyvatelé 

- řemeslníci-  kováři,truhláři,obuvníci,… 

- chudina – tovaryši,učedníci,dělníci a žebráci 

Od 13.století byla města obehnána hradbami s branami. 

PS str 16 

 

 

                                                             

VLASTIVĚDA-ZEMĚPIS  

 

1.Opakování-Řeky Učebnice str.26 

Pracujte s mapou-PS str.16/1,2,3 , str.17/6,7,8,9 

2. Učebnice str.27-28 

 

VODNÍ NÁDRŽE.:jezera - přirozeně vzniklé vodní nádrže 

                                rybníky - uměle vytvořené vodní nádrže-užití:chov ryb 

                                přehrady -  uměle vytvořené vodní nádrže v údolí řeky 

- zásobárna pitné vody, rekreace, výroba elektrického proudu 

 

POVODÍ – území, odkud voda odtéká do jedné řeky 

                   povodí Labe-území Čech 

                   povodí Moravy – území Moravy 

                   povodí Odry – území části Čech a Moravy 

 

ÚMOŘÍ:  území,odkud tečou řeky do jednoho moře 

                 Severní moře- odvádí vodu Labe 

                  Baltské moře – odvádí vodu Odra 

                 Černé moře – odvádí vodu řeka Morava 

 

ROZVODÍ: hranice mezi povodími 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

 

1. Opakování: ROSTLINY NAŠICH POLÍ  Uč,str. 38-39 

 

2. ŽIVOČICHOVÉ NAŠICH POLÍ 

   PTÁCI – stálí- živí se semeny (vrabec domácí) 

                            draví ptáci (káně lesní, poštolka obecná) 

                  tažní – odlétají na podzim do jižních krajů (čáp bílý, jiřička obecná, vlaštovka  

                      obecná) 



a) jsou to hmyzožraví ptáci (jiřička obecná) 

b) živí se obojživelníky (čáp bílý) 

  SAVCI – rodí živá mláďata, která se živí mateřským mlékem 

Učebnice str. 40-42 – přečíst texty o jednotlivých živočiších, umět o nich stručně vyprávět. 

Úkol: Vyberte si jednoho živočicha z učebnice a napište o něm základní údaje. Můžete využít 

informace v učebnici, encyklopedii a internetu. 

             1. Stavba těla 

             2. Potrava, čím se živí 

             3. Mláďata 

             4. Kde je můžeme vidět     

                                                                    

 

Vypracujte a zašlete na uvedený email. Všechny poznámky z VL-D, VL-Z, Př si opište do 

sešitů. Přeji vám všem i vašim rodičům hodně zdraví a optimismu a při plnění úkolů radost 

z práce. 

                        S pozdravem 

                                               Mgr. Jaroslava Vítková         

 

 

 

Anglický jazyk 
Skupina Mgr. Tereza Bečková  

na období od 16/3 do 25/3 

Tereza.Beckova@zsgvodnany.cz 

 

opakovat slovíčka – Chapter 17 – 20 

příprava na opakovací test – chapter 17 – 20 

 

Nová slovíčka – Chapter 21 – 22 – učebnice 57/21, 22 

 

Chapter 21 

PS 54/1, 2, 3 

 

Chapter 22 

PS 56/1, 2, 3  

 

Anglický jazyk 
skupina Mgr. Daniela Soukupová  

na období od 16/3 do 25/3  

email: Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

 

Chapter 21 - pracovní sešit s. 55 / cvičení 5, 6 
Chapter 22, 23, 24 - učit se nová slovíčka - učebnice s. 57 
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