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ČESKÝ JAZYK 

Nevyjádřený podmět 
Pokud podmět poznáme z tvaru slovesa nebo pokud si ho můžeme domyslet, 
nevyjadřujeme ho (např. Dnes jsem byl v lese. - já – jsem byl). Jedná se o 
podmět nevyjádřený. 
Učivo si mohou děti ještě stručně prohlédnout v následujícím videu: 
https://www.youtube.com/watch?v=9eivgbi9NhQ 
 
Shoda přísudku s podmětem 
PS – str. 33, cv. 1 (pouze vyplnit tabulku) 
 

Vlastní četba libovolné knihy. 

Čítanka – str. 137 (M. Černík: Dva husité) 

 

MATEMATIKA   

Písemné sčítání a odčítání. 
Násobení a dělení. 
PS – str. 14, cv. 1, 2  
PS – str. 14, cv. 3, 4 
 
 

PŘÍRODOVĚDA 

ZVÍŘATA CHOVANÁ PRO RADOST („DOMÁCÍ MAZLÍČCI“) – uč. str. 58 – 59 

- pročíst text v uč. na str. 58 – 59 

1. kočka domácí a pes domácí – na základě přečteného textu roztřiďte a přiřaďte jednotlivé 

pojmy z nabídky – napište do sešitu: 

hlídač, hbité tělo, výborný sluch a zrak, výborný sluch a čich, zatažitelné drápy, nemá 

zatažitelné drápy 

https://www.youtube.com/watch?v=9eivgbi9NhQ


A) KOČKA DOMÁCÍ -  

B) PES DOMÁCÍ –  

 

2. Vyberte odpověď ANO/NE – (zda tvrzení je správné) a zapište do sešitu. Pokud vyberete 

odpověď NE, chybu stručně (jedním slovem) opravte. Žáci do sešitu napíší pouze označení 

věty a), b), c) + odpověď + případnou opravu, nemusí do sešitu opisovat celý text. 

a) Suchozemské plazy (hady, želvy) chováme v teráriích. ANO – NE 

b) Menší savce (křečky, morčata, osmáky) chováme ve voliérách. ANO – NE 

c) Ptáky chováme v klecích s prolézačkami a domečkem. ANO – NE 

 

 

VLASTIVĚDA 

Gotický sloh. 

UČ – str. 32 

 

Děti si přečtou text v učebnici a udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

Gotický sloh 

- z Francie 

- hrady, chrámy, kláštery (Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, Křivoklát, 

Katedrála sv. Víta v Praze) 

- nejvýznamnější stavitelé: Petr Parléř, Matyáš z Arasu (za Karla IV.) 

 

Typické znaky staveb: 

- co nejvíce do výšky (vyšší než románské stavby) 

- opěrný systém zdobený mnoha věžičkami 

- okna mají tvar obdélníku a jsou zakončena lomeným obloukem, často 

vyplněna obrazy z barevných sklíček 

 


