
Ahoj děti. Posílám Vám další úkoly na příští týden. Přeji Vám hodně 

zdraví.                                               Vaše paní učitelka Pavla Polášková. 

 

Přírodověda  

Opiš si do sešitu z přírodovědy se zápisy toto: 

                                                   Pole 

Na poli pěstujeme především obilniny, okopaniny, luskoviny, olejniny, 

pícniny, textilní plodiny a různé druhy zeleniny. 

Obilniny: pšenice setá, žito seté, ječmen obecný, oves setý a kukuřice 

setá. 

Okopaniny: řepa obecná cukrovka-cukr 

                     řepa krmná- krmivo pro hospodářská zvířata 

                     lilek brambor- líh a škrob 

Luskoviny: hrách setý 

                     fazol obecný 

                     čočka kuchyňská 

                     sója luštinatá 

Olejniny: brukev řepka olejka- olej 

                 slunečnice roční- olej 

Pícniny: jetel luční 

Textilní plodiny:  len setý 

Plevele:   penízek rolní 

                 mák vlčí 



Živočichové: 

ptáci stálí: kos černý 

                   koroptev polní- všežravec, nekrmiví 

draví ptáci:  káně lesní- loví hraboše, stálý pták 

                       poštolka obecná- živí se hlodavci, hraboši a hmyzem 

ptáci tažní:  čáp bílý- živí s obojživelníky 

                      jiřička obecná- hmyzožravec 

                      vlaštovka obecná- hmyzožravec 

Savci 

krtek obecný-hmyzořravec 

hraboš polní- býložravec 

křeček polní- všežravec 

zajíc polní- býložravec 

srnec obecný- býložravec 

lasice hranostaj- masožravec-loví myši a hraboše 

Nakresli do sešitu obrázek stavby těla obiloviny, řepy obecné cukrovky a  

lilku brambor. 

 

Český jazyk - písemně na volný papír nebo do sešitu z učebnice strana 

61, cvičení 3,4. K doplněnému podstatnému jménu napíš do závorky 

vzor ve stejném pádu jako je podstatné jméno. Příklad – Psi /páni/ se 

rozštěkali. 

 



Matematika - na volný papír nebo do sešitu př.2 se zkouškou, 3,4,5,6 

strana 88 v učebnici  a př. 2,5 se zkouškou a př.6 strana 89. 

 

 Vlastivěda - napiš si do sešitu tento zápis. 

                                         Doba bronzová                      

,Lidé měli příznivé podmínky pro zemědělství. Stále více odlesňovali 

krajinu a vytvářeli pole. Žili v domech v osadách. Rozvoj zemědělství, 

řemesel a obchodu. Platili kusy vzácného kovu určité váhy nebo svitky 

zlatých drátků. 

Smícháním mědi a cínu vytvořili nový kov-bronz. Byl pevnější  a vyráběl 

z něho nože, zbraně, šperky a nádoby. 

Uctívali mnoho bohů, nejvíce boha slunce. 

V době bronzové nahradil kámen při výrobě nástrojů nový kov- bronz. 

 

                                              Doba železná 

Lidé zlepšili způsob  získávání a zpracování kovů a hlavní surovinou se 

stalo železo. Rozvoj nového řemesla - kovářství. 

Bydleli v osadách, v domech, kterým se říkalo polozemnice. 

Byly stavěny tak, že polovina byla stavěna ve vyhloubené jámě. 

V hradišti opevněném hradbami žil kníže, Rozhodoval o všem , co se 

dělo na jeho panství. 

Jeho panství bránila vojenská družina. 

Lidé uctívali mnoho božstev. 



Přečtěte si nové učivo  s názvem Kontakt s vyspělejšími civilizacemi na 

straně 12-13 v učebnici. 

K opakování slouží stránky Školákov. 

Čtení - četba knihy podle vlastního výběru. 

 

                       

                              


