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5.C 

9. 11. 2020 – 13. 11. 2020 
 

Český jazyk 

Učebnice pro 4. ročník + školní sešit 

 

- UČ. str. 67/2 Vyberte si 5 sloves a utvořte s nimi věty.  
- UČ. str. 68 Přečíst. Do ČJ – školní vyčasujte v přítomném čase tyto slovesa: 

bydlet, mýt, slyšet  
 

např. sloveso nést (sloveso nést je jen příklad, do sešitu neopisujte) 

1. já nesu    1. my neseme 
2. ty neseš    2. vy nesete 
3. on, ona, ono nese  3. oni, ony, ona nesou  

 

- UČ. str. 69 Přečíst. Do ČJ – školní vyčasujte v budoucím čase tyto slovesa: 
pýřit se, nazývat, blýskat se 
 

   např. sloveso cítit (sloveso cítit je jen příklad, do sešitu neopisujte) 

1. já budu cítit   1. my budeme cítit 
2. ty budeš cítit   2. vy budete cítit 
3. on, ona, ono bude cítit  3. oni, ony, ona budou cítit 

 

 
- UČ. str. 71 Přečíst. Do ČJ – školní vyčasujte v minulém čase tyto slovesa: 

mýlit se, čepýřit se, polykat  
 

např. sloveso smát se (sloveso smát se je jen příklad, do sešitu neopisujte) 

1. já smála jsem se  1. my smáli jsme se 
2. ty smála ses   2. vy smáli jste se 
3. on, ona, ono smál se   3. oni, ony, ona smáli se 
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Čítanka pro 5. ročník 

- str. 44-45 Karel IV., František Nepil 
- Přečíst, do sešitu na LV napsat datum, název textu, autora, opsat otázky a 

odpovědět na ně. 
1. Za kolik let jeho vlády nevkročil žádný voják do jeho ani cizí země? 
2. Byl hezký? 
3. Co Karel IV. vybudoval? 
4. Co všechno stojí za zhlédnutí kdekomu až z druhého konce světa?  

 

Matematika 

Početník pro 4. ročník 

 

- str. 19 celá 
- str. 20 celá 
- str. 21 celá  
- str. 32 celá 
- str. 33 celá  

 

V pátek 13. 11. všichni donesou učebnici matematiky do 
školy. Od pondělí začneme používat učebnici pro 5. ročník.  

 

Přírodověda 

Učebnice pro 5. ročník 

Opište si výpisky.  

NEROSTY A HORNINY 

Povrch naší planety tvoří nerosty a horniny. Horniny jsou složeny z nerostů. 

Nerostné suroviny jsou nerosty a horniny, které člověk těží a zpracovává na 
nejrůznější výrobky. 

1. Nerudní suroviny – např. stavební kámen 
2. Rudy – např. železné rudy, drahé kovy 
3. Energetické suroviny – např. uhlí  

Vypracujte pracovní list PŘÍRODOVĚDA.   
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Vlastivěda 

Opakovací test. Vyplnit. Pracuj s vlastními výpiskami. Budu známkovat.   

Učebnice pro 4. ročník 

Život ve středověku, str. 30-32. Přečíst. Do sešitu napsat nadpis, opsat otázky ze 
strany 32 a odpovědět.  

 

Opakovací testík vlastivěda: 

Kdo byl první český král s dědičným titulem? __________________________ 

 

Jaký dokument zaručoval dědictví královského titulu z otce na syna?  

_________________ 

 

Kdo uvrhl do vězení Václava II. a ničil zemi? _________________________ 

 

Kdo byl poslední Přemyslovec? _____________________________ 

 

Jaký rod nastupuje na trůn po Přemyslovcích? _______________________ 

 

Kdo byl synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny? ___________________ 

Napiš nejznámější stavby Karla IV. a jednu namaluj.  
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PRACOVNÍ LIST PŘÍRODOVĚDA  

Nerudní suroviny 

učebnice str. 12-14 

 

Stavební kámen (str. 12) 

Na území ČR se těží především p_____________, ž_________, v______________.  

Namaluj chodník ze žuly. 

 

 

 

Pískovec obsahuje zrna nejčastěji k________________ a ž_____________.  

Namaluj Karlův most z pískovce. 

 

 

 

V žule nalezneme tři základní nerosty (str. 13): 

k_______________ (šedá barva zrn) 

ž_______________(zrna bílá, nažloutlá, narůžovělá až hnědočervená)  

s_______________(lesklé šupiny)  

 

 

Vápenec (str. 14) nacházíme na dně m________, ale i na pevninách, kde tvoří celá  

p______________(např. části Alp). Z vápence se vyrábí v______________ a  

c______________. Používá se i jako kámen na stavby. Slouží na výrobu  

s_____________, p______________, n_________________. 

 

 

Rudy 
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Železné rudy 

učebnice str. 15 

 

Železné rudy jsou nejdůležitější, tavením získáváme důležitý kov – ž_____________. 

V železárnách se vyrábí k____________ ž______________ pro další zpracování. 

V ocelárnách se zušlechťuje a vzniká o___________. Je pevná, pružná, odolná. 

V drátovnách se ocel vytahuje na dráty a pružiny. Vyrábí se např. p_____________  

na ploty. Ve válcovnách se ocel válcuje na potrubí, plechy. Z ocelového plechu jsou  

např. k______________ a______________, s____________ domů,  

l______________, trubky na t_________________, kuchyňské n______________.  

Magnetit je jednou z železných rud. Obsahuje největší množství železa. Je silně  

magnetický. To znamená, že ____________ _____________. 

Namaluj železný výrobek a popiš ho. 

 

 

 

Drahé kovy 

učebnice str. 16 

 

Co patří mezi drahé kovy? z________________, s_______________ 

Co se především vyrábí z drahých kovů? š_________________ 

Namaluj české korunovační klenoty a popiš je. 

 

 


