
Milé děti a rodiče. 

Posílám další domácí úkoly. Věřím, že jste všichni v pořádku. 

Pokud se budete chtít se mnou setkat on-line, nabízím tento odkaz  

https://telekonference.eu/join/ex9j1eVe středu 13.5. v 15 hodin budu on-line přítomna. 

Ke spojení potřebuje prohlížeč GOOGLE, kde zadáte modrý odkaz. Také mikrofon a 

kameru- většinou jsou součástí telefonu nebo tabletu či notebooku. Objeví se 

rámeček Připojit se k místnosti- vyplníte své jméno třeba Michal a dáte připojit se. 

Zobrazí se otázka Jak chcete připojit zvuk? Zvolíte pouze poslouchat a kliknutím na 

přeškrtnutou kameru nastavíte webkameru. Kliknete na zahájit sdílení a jste 

připojeni. V případě nejasností volejte 605368750. Navedu Vás. 

Český jazyk: 

Časování sloves 

Čas budoucí 

Učebnice str. 69 naučit tabulku 

Přečíst Všimněte si. 

Písemně-  cvičení  1,2 podle zadání strana 69 

Ústně str. 70 učebnice cv. 3,4,5,6 

Písemně napsat diktát cv.7 str. 70 

učebnice  strana  71 časování  sloves v čase minulém 

přečíst žlutou tabulku 

naučit se tabulku zpaměti. 

Přečíst: Pamatujte! 

Ústně cvičení 1,2 

PS str. 26  cv.1-4 a diktát písemně 

         strana 27 cv. 1-3 

         strana 28 cv. 1-4  

Matematika: 

Učebnice strana 95 příklad 1 písemně 

https://telekonference.eu/join/ex9j1eVe


Učebnice strana 95, př.2,3- ústně 

                  př..4 – písemně 

                  př. 5 -ústně 

Učebnice strana 96 př. 1,2,3 ústně 

                                př. 4 -písemně 

Vlastivěda: 

Učebnice strana 22 a 23 přečíst 

Strana 22 obrázek nahoře -ústně odpovědět na otázky pod ním 

Zápis do sešitu. 

Život na Velké Moravě 

Bydleli v zemnicích. Velmoái pomíhali panovníkovi vládnout. Bydleli v palácích. 

Hradiště-opevněné osady . 

Platili železnými hřivnami nebo plátýnky. 

Stavěly se kostely z kamene.. Lidé přestávají věřit ve více bohů-pohanství. Věří v jednoho boha- 

Ježíš Kristus. 

Cyril a Metoděj přinsli jazxk – staroslovanštinu a písmo hlaholici. 

Písemný úkol:   Napiš pomocí hlaholice své jméno a příjmení.  

Rozšířující učivo:  

         

 

Doplňující vysvětlení. 



VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE hradiště 

- vznikla v 9. století na území dnešní Moravy a západního Slovenska 

- vládla knížata z rodu Mojmírovců 

- panovníci: Mojmír I., Rostislav, Svatopluk, Mojmír II. 

- budují se rozsáhlá hradiště a opevněné dvorce 



- rozvíjí se řemesla: hrnčířství, kovářství, šperkařství 

 

- začíná se šířit nová víra – křesťanství 

- po posledním Mojmírovci říše zanikla 

KONSTANTIN A METODĚJ 

- pozval je velkomoravský kníže Rastislav 

- byli to kněží, kteří znali slovanský jazyk 

- přišli v 9. století (roku 863), aby šířili novou víru 

- křesťanství = víra v jednoho boha 

- křest – obřad, kdy se pohan mění v křesťana 

- vymysleli nové slovanské písmo – hlaholici 

- přeložili do slovanského jazyka Bibli 

- začali stavět církevní budovy – kostely 

- Konstantinovo pozdější jméno – Cyril 

- Byli prohlášeni za svaté za šíření křesťanství 

- 5. července slavíme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (státní svátek) 

Hlaholice: 



  

 

 

 

 

 

 

Čtení:  

Přečtěte si o osobnostech našich dějin něco 

zajímavého. 



  



 



 



 



 



 



 



 



Přírodověda: vše ústně 

VLAŠTOVKA OBECNÁ 

PRÁCE S TEXTEM 

1. Přečti si pozorně následující text.  

2. Vlaštovky jsou drobní ptáci s černým hřbetem, červeným 

hrdlem, bílým bříškem a dlouhým, vidličnatým ocasem. 

Za letu vypadá vlaštovka jako by byla celá černá, proto ji 

nejlépe určíme podle tvaru ocasu a klouzavého letu. 

Sedící vlaštovky si neustále “povídají“ – štěbetají a 

cvrlikají, ozývají se i za letu. Jsou rozšířené po celém 

světě. Na severní polokouli tráví léto a vyvádějí mláďata. 

Během podzimu se vydávají na dalekou cestu na jižní 

polokouli, protože v zimě by nenalezly dostatek potravy. 

V Evropě je můžeme vidět opravdu všude vyjma 

nejsevernějších oblastí. 

2.Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá.  

Vlaštovky jsou velcí ptáci. 

Za letu vypadá vlaštovka jako by byla celá bílá. 

Vlaštovky si stále něco „povídají“ – štěbetají a cvrlikají. 

Vlaštovky jsou rozšířené po celém světě. 

4. Vlaštovky považujeme za symbol jara.  

7. Vybarvi otázku a odpověď k ní stejnou barvou.  

  



Proč vlaštovka odlétá do teplých krajin?  

  

Vylíhnutá mláďata se nemohou sama živit, rodiče je krmí 

hmyzem, který jim vkládají do zobáků.  

Jaké mají vlaštovky nepřátele?  

Po 2 týdnech sezení na vejcích se začínají líhnout mláďata.  

Ještě další 3 týdny však trvá, než jsou mláďata plně  opeřená a 

mohou opustit hnízdo. I poté je rodiče ještě dokrmují.  

Co je oblíbenou potravou vlaštovek?  

Na podzim ubývá v přírodě hmyzu, v zimě by nenašla potravu 

vůbec.  

Proč patří vlaštovka mezi ptáky krmivé?  

Vlaštovky se živí létajícím hmyzem, který loví v letu  nebo 

sbírají z vodní hladiny, např. komáry, mouchy  a motýly.  

Po jaké době opouštějí vlaštovky hnízdo?  

Mezi dravci jsou to jestřáb, krahujec, ostříž a sokol, kteří loví 

malé ptáky.  Na vejcích a mláďatech si rády pochutnají vrány či 

kočky. Proto vlaštovky vychovávají hodně mláďat, aby alespoň 

některé mělo šanci dožít se dospělosti.  

S kterým ptákem si vlaštovku lidé pletou?  

  

Mezi příbuzné vlaštovky patří jiřička obecná. Lidé si je často 

pletou.  



  

  

  

  

8. Pozorně přečti. V textu vyber věty, kde se píšou nesmysly.  

  

  

Vlaštovky k nám přilétají v létě z teplých krajin. Vlaštovku si 

lidé často pletou   

s vrabcem obecným. Vlaštovka za letu loví mouchy, komáry a 

jiný hmyz. Hnízdo  

slepují z bláta promísené slinami. Přidávají kousek  

sena, cihel, trávy, malty a klacíky. Vlaštovka patří  

mezi ptáky stěhovavé. V září odlétá do severní  

Evropy. 

 


