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ÚKOLY 4. 1. – 8. 1. 2021 (5. A, 5. B) 

 

Nezapomeň podepisovat všechny své papíry: jméno, příjmení a třídu 

 

 ČESKÝ JAZYK 
- PS str. 21 cv. 8, 9, 10 

- Čítanka str. 30-31 (do sešitu na čtení odpovědět na otázky pod textem) 

- Čítanka str. 53 (přepis básně „Ladovská zima“ – POZOR, JAK PŘEPISUJEME BÁSEŇ) – do sešitu 

na čtení 

 

 MATEMATIKA 
- POČ str. 10 cv. 3 (Piš správně pod sebe) 

- Pracovní list 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

- pracovní list 

 

 PŘÍRODOVĚDA 
- Kdo ještě nemá, popíše vlepenou mapku (světadíly) 

- UČ str. 35 vybarvit mapku dle učebnice a popsat ji podnebnými pásy 

- pracovní list TROPICKÝ PÁS – práce s učebnicí strany 36-37 

 

 VLASTIVĚDA 

- UČ zelená str. 5-8 přečíst a odpovědět na otázky na pracovním listě 

 
 INFORMATIKA 

- pracovní list 
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VLASTIVĚDA      Podpis: _________________________ 

 

  České země v pravěku 

 - Jak se nazýval jejich nejpoužívanější nástroj? __________________________ 

 - Čím se živili? 

_______________________________________________________________ 

 - Jaké materiály používali na výrobu nástrojů? Napiš, jak šly za sebou. 

___________________, ____________________, ______________________ 

 - Jak se jmenovali první obyvatelé? ____________________________ 

 

  Velkomoravská říše 

 - Kdy vznikla? _____________________________ 

 - Jaké náboženství se v této době šířilo? ________________________________ 

 - Koho povolal Rastislav? ____________________ a _____________________ 

 - Proč tyto bratry povolal? ___________________________________________ 

 

  Přemyslovci 

 - Komu se říkalo „Král železný a zlatý“? ________________________________ 

 - Kdo byl poslední mužský Přemyslovec a kdy zemřel? ____________________ 

 

  Napiš 3 informace o Karlu IV. 

 - _______________________________________________________________ 

 - _______________________________________________________________ 

 - _______________________________________________________________ 

 

  Jak kralovaly panovnické rody za sebou?  

(Jagellonci, Lucemburkové, Přemyslovci, Habsburkové) 

_______________________________________________________________ 

 

  Napiš 3 informace o Rudolfovi II. 

 - _______________________________________________________________ 

 - _______________________________________________________________ 

 - _______________________________________________________________ 
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PŘÍRODOVĚDA      Podpis: ____________________ 

 

  Tropický pás 

  Tropické deštné lesy 

 - Nachází se kolem _________________________ 

 - Budete si zde připadat jako ve skleníku, protože ________________________ 

 - Je zde nejvíce rozmanitých druhů ____________________ a ______________ 

Vyber si 3 zvířata, nakresli a popiš je: 

 

 

 

 

 

 

  Savany 

 - Savany jsou rovné otevřené plochy pokryté ______________ a ____________ 

 - Stromy zde objevíme jen ________________________________ 

 - Střídá se zde období ______________________ a ______________________ 

Vyber si 3 zvířata, nakresli a popiš je: 

 

 

 

 

 

 

  Pouště 

 - Pouště se nacházejí na ___________________ a __________________ 

okrajích tropického deštného pásu 

 - Pouště jsou ______________ a ______________ oblasti 

 - Mohou zde žít pouze rostliny a živočichové, kteří vydrží dlouho bez _________ 

 - Pouště jsou velmi málo osídleny, osídleny jsou pouze v ___________________ 

Vyber si 3 zvířata, nakresli a popiš je: 
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MATEMATIKA      Podpis: ____________________ 

Dávej pozor, co má při počítání přednost 

 

 

 

 
 


