
Dobrý den, děti a rodiče. Dnes slavíte svůj svátek. My s dětmi ve škole si 

budeme hrát a soutěžit. Prosím, aby i vaši rodiče Vám v tento den 

odpustili práci na domácích úkolech. V úterý začneme zase s učením. 

Přeji Vám k svátku hodně zdraví a spokojenosti. Pavla Polášková 

Rozpis telekonferencí: 

Úterý:16.00-17.00 Christián Rácz M 

             17.00-18.00 Jana Hýbnerová, Zuzka Mojžíšková JČ 

 Středa: 16.00-17.00 Vojta Merhout a Hugo Valošek Čj,M, Vl,Př 

               17.00-18.00 Johanka Vahalíková a Amálka Cigánková Čj,M,VLPř 

Čtvrtek: 16.00-17.00  Christián Rácz  Čj 

                17.00 -18.00 Jana Hýbnerová a  Zuzka Mojžíšková M 

Pátek:     15.30- 16.30  Hýbnerová a  Zuzka Mojžíšková Vl,Př 

                17-00-18-00 00  Christián Rácz Vl,Př 

 

 

                 Český jazyk: 

Učebnice str.  77-80 Stavba Věty /stránky se mohou lišit stránky podle 

vydání učebnice.   Přečíst a naučit rámečky věta jednoduchá a souvětí a 

spojky. 

Str. 77 cv. 1,2,3- ústně 

Str. 79 cv. 4,6 ústně a 7 -písemně. 



Str. 80 přečíst rámeček , cv.8, 9,10 písemně, cv. 11. ústně 

Str. 81 přečíst rámečky cv.2 a 3 písemně, učebnice str. 81 Podmět a 

přísudek cv.2,3 písemně 

Vlastivěda:  zápis do sešitů 

  Život  za vlády prvních Přemyslovců 

Přemyslovský stát vznikal dlouho,rozšiřoval se sňatky i 

všudypřítomným násilím. 

Lidé bydleli: chudí v dřevěných chatrčích 

                       bohatí v kamenných domech 

                        panovníci a velmožové stavěli hrady 

Oblečení pokrývalo celé tělo.Pokrmy vařili převážně 

z mouky,luštěnin a zeleniny.  

Církev:  

Byla nositelem vzdělanosti.Při kostelech zakládala školy a 

písařské dílny, kda se opisovaly knihy. V polovině 15. století byl 

vynalezen knihtisk. Do té doby se psalo na pergameny brkem 

namáčeným v inkoustu. 

Románský sloh: 

Dostal se k nám z Říma,, stavěly se pčevážně rotundy a baziliky. 

Hlavní znaky: stavby z kamene, silné zdi  



                          malá půlkruhová nebo sdružená okna 

                          malé a tmavé vnitřní prostory 

Kosmas: Děkan působící v Praze. Napsal kroniku v latinském 

jazyce, ve které zachycujr dějiny českého národa od příchodu 

praotce Čecha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to 

 https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNshttps 

www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI 

Čtení: čítanka str.124-135. 

Pčírodověda: přečíst  stranu 60-61 v učebnici 

Napsat zápis do sešitu 

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí 

Obojživelníci 

Ropucha zelená – živí se hmyzem, pavouky, slimáky, je chráněná, při 

podráždění vylučuje jedovatý výměšek z kůže. 

Ptáci 

https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to
https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY
https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs


Vlaštovky obecná – staví si miskovité hnízdo na zdech budov, má 

dlouhý úzký vidlicový ocas a hrdlo červenohnědě zbarvené, živí se 

hmyzem, na zimu odlétá, chráněná. 

Jiřička obecná – staví si hnízda na zdech domů, má kratší ocas než 

vlaštovka, také se živí hmyzem a odlétá. 

Sova pálená – hnízdí na půdách, ve věžích, v noci loví hraboše a myši. 

Sýkora modřinka – hnízdí v dutinách stromů, živí se hmyzem, bobulemi 

a semeny, neodlétá. 

Savci 

Ježek západní – živí se slimáky, žížalami a brouky, loví v noci, v zimě spí 

zimním spánkem. 

Kuna skalní – žije na půdách, v noci loví menší savce a ptáky, požírá 

vejce.  

Matematika: 

učebnice 

Strana  100, př. 1,2,3,4,5písemně 

 a strana 101 př. 1,2,3,4- ústně 

 

Doplň údaje do tabulky                     
   

Místo 
měření: 

sem dopiš název pokoje, kde jsi měření prováděl/a                    

   

Odhad 
doby 

trvání: 

sem zapiš odhad, jak dlouho ti bude trvat vyluxovat 
pokoj 

                   

   
                       

   



Měření skutečné doby, jak dlouho ti bude trvat 
vyluxovat pokoj 

  

    

              

   

Výsledky zapisuj v minutách a sekundách, následně 
zaokrouhli na celé minuty.  

  

    

              

   
     

    
              

   

den měření 

čas v minutách 
a sekundách 

(např. 8 min 25 
s) 

zaokrouhleno na 
celé minuty 

  

    

              

   

1     
    

              
   

2                        
  

3                        
  

4                        
  

5                        
  

  
sem zapiš průměrný 
čas, jak dlouho trvá 

vyluxovat daný pokoj 

průměrný 
čas 

vysávání 

                    

  
                        

  
                        

  

Vypočítej, kolikrát pokoj vyluxuješ za různě dlouhou dobu                     
  

                        
  

 Kolikrát vyluxuješ za různě dlouho dobu                     
  

průměrný 
čas 

vysávání 
hodina den týden                     

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
                        

  
 


