
Dobrý den děti. Venku se nám už ukázalo sluníčko, tak doufám, že jistě vyběhli ven a trochu  

se proběhli. Posílám vám zase nějaké učení a věřím, že vše zvládáte na jedničku. 

S přáním ať jste zdraví Vaše paní učitelka Pavla Polášková. 

 

Přírodověda: 

K opakování ekosystému pole slouží otázky na straně 43 v učebnici. 

Zapište si do sešitu tento zápis a přečtěte si další kapitolu  Louka na straně 44- 49 v učebnici. 

 

Louka 

Na loukách rostou převážně trávy (bojínek luční, psárka luční). Louky se sečou dvakrát 
ročně 

- začátem léta první senoseč 

  - koncem léta druhá senoseč- otava 

Trávy : lipnice luční, srha laločnatá, jílek vytrvalý - mají podobnou stavbu jako obilniny. 

Byliny na lukách: jetel luční, kopretina bílá, zvonek rozkladitý 

                           léčivé - jitrocel kopinatý, řebříček obecný 

                           jedovaté - pryskyřník prudký, ocún jesenní 

  

Živočichové -  bezobratlí: saranče - býložravá, kobylka - všežravá, včela medonosná, 
čmeláci. 

                    - plazi - ještěrka obecná 

                    - ptáci - vrabec polní, čáp bílý - odlétá do teplých krajin 

                    - savci - sysel obecný - chráněný 

Do sešitu si nakresli stavbu těla trávy z učebnice na straně 46. 

 Matematika:   nové učivo -zlomky 

Učebnice -str. 90 příklad 1,2,3- ústně 

                   Str.  90 příklad  1,2,3,4,5- ústně 

Na papír vybarvit a nakresli  Seznamujeme se zlomky. 

 

 



 

 

 

 

SEZNAMUJEME SE SE ZLOMKY 

 

1. Pastelkou vybarvi správnou část celku: 

 

   a)  ½        b) ¼              c) ¾  

 

2. Pastelkou vybarvi správnou část celku:        

                                        3 

                   8 

                                          2 

              6 
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3. Zapiš zlomkem. 

 

pět devítin    tři sedminy    pět šestin 

 

 

tři šestiny    sedm pětin    dvě čtvrtiny 

 

 

dvacet setin    osm desetin    tři čtvrtiny 

 

 

4. Ke zlomku správně doplň: čitatel, jmenovatel, zlomková čára 
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Vlastivěda-  

 Napiš si do sešitu tento zápis. 

                                                         Keltové 

V době železné se na našem území usadili Keltové- kmen Bójů. Podle názvu  tohoto kmene dostala naše  

země označení Bohemia. Byli to výborní bojovníci. 

Keltové si stavěli hradiště na vyvýšených místech- oppidum.- viz obrázek na straně 14 v učebnici. 

Byli nejen odvážní bojovníci, ale také úspěšní zemědělci a šikovní řemeslníci. 

Obilí mleli na mlýncích- žernovy, keramiku vyráběli na  hrnčířském kruhu.Uměli ukovat z železa 

nůžky, kladiva, lopatky,sekery, kosy a pilníky. 

Keltové jako první začali nosit kalhoty.Rádi se hezky oblékali a zdobili. Z bronzu si vyráběli spony a 

ze skla náramky. 

Obchodovali a platili  mincemi , které si razili ze stříbra a zlata. 

Věřili v mnoho bohů. Za posvátné považovali i rostliny (jmelí, dub), zvířata  ( jelen, kanec a kohout). 

Nauky o bozích, přírodě, léčitelství a soudní moci ovládali druidové. Byli to velice vážení lidé. 

Přečti si článek na straně 14- 15 v učebnici. 

 

Český jazyk- opakování 

Všechna cvičení udělej ústně. 

Písemně cvičení  9. Do závorky napiš vzor v stejném tvaru jako podstatné jméno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 TVAROSLOVÍ – PODSTATNÁ JMÉNA – VZORY RODU ŽENSKÉHO 

 

Jméno: _______________________   Třída : ____________   Datum : ____________ 

 

 

1. Doplň koncovky podstatného jména (slova jsou v jednotném čísle): 

1. p. Jan ___                                  1. p. kůž ___ 

2. p. Jan ___                                  2. p. kůž ___ 

3. p. Jan ___                                  3. p. kůž ___ 

4. p. Jan ___                                  4. p. kůž ___ 

5. p. Jan ___                                  5. p. kůž ___ 

6. p. Jan ___                                  6. p. kůž ___ 

7. p. Jan ___                                  7. p. kůž ___ 

 

2. Najdi a podtrhni názvy květin nebo rostlin, které se skloňují podle vzoru žena: 

heřmánek, astra, slunečnice, narcis, koniklec, růže, karafiát, pampeliška, svízel, chrpa, bledule, 

prvosenka, lilie, fialka, tulipán, meduňka, jitrocel, kosatec 

 

3. Vyhledej a podtrhni podstatná jména patřící ke vzoru píseň: 

lékárnice, tíseň, kopretina, zlost, Julie, věc, labuť, hůl, step, trať, čtvrť, řeč, žízeň 

 

4. Vyhledej a podtrhni podstatná jména patřící ke vzoru kost: 

hloupost, na dálnici, za branou, o dívkách, bez starostí, kost, o neposednosti, k růži, v Ostravě, 

s radostí 

 

5. V řadách písmen vyhledej a podtrhni podstatná jména, přiřaď k nim vzor: 

KHDÍČOÝRTABULEANBCDF                _____________________ 

AKŮBLŘKŠXDRZOSTČAVÝH               _____________________ 



PKFŘŠKÚBXUKOČIČKAKŠL                 _____________________ 

OSPTŘEŠEŇGÉNBSDKJOXÝ                  _____________________ 

FNDJŽAKŮŽEŠŘVOIKVUMH                 _____________________ 

RSODBUCHTALPXÝEWOILAS              _____________________ 

 

6. Přiřaď správný vzor ke koncovkám: 

- ami        ________________ 

- ech         ________________ 

- emi        ________________ 

- ně!         ________________ 

- en          ________________ 

- stmi       ________________ 

 

7. Zařaď podtržená podstatná jména ke správnému vzoru: 

brání se situacím, do pasti, krmí šelmy, léčil si dásně, víly!, s kůžemi, přišly stížnosti, pod skříní, 

mezi skálou, šavle 

 

žena      ________________________________________________ 

růže       ________________________________________________ 

píseň     ________________________________________________ 

kost       ________________________________________________ 

8. Doplň i – í – y a urči vzor: 

 

podstatná jména i – í - y vzor 

u Sázav_   

na židl_   

bez vodnatost_   

s gazelam_   

o obět_   

s prac_   

v sín_   

s vlastnost_   

s básněm_   

k Alic_   

pro dívk_   

do Ostrav_   

bez bolest_   

 

 

9. Nahraď obrázek podstatným jménem (podstatné jméno doplň do závorky): 

Do  ( ___mísa____________ ) dal salát. 

 



Vítr pohyboval  . ( __větve_____________ ) 

 

Pod lípami seděly  . ( babičky_______________ ) 

 

  ( _žáby______________ ) se ukrývaly v trávě. 

Adam si zašpinil  . ( _košile______________ ) 

 

Svaly se upínají ke  . ( kosti_______________ ) 

 

V hudební výchově jsme zpívali lidové  ( _písně______________ ) 

 

Lvice vrčí v  . ( __klec_____________ ) 
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