
Milí čtvrťáci, zdravím vás do svých domovů. V dalším týdnu vás čekají nové úkoly, které jistě hravě zvládnete. Chci vás 

touto cestou pochválit za plnění úkolů, které nejsou vždy jednoduché. Většina z vás odevzdává úkoly včas, někdo 

zvládá lépe, někdo méně. Prosím o zaslání vypracovaných úkolů těch, kteří jste tak ještě neučinili. Trpělivě snášejte 

školu doma, snažte se plnit úkoly průběžně, nejlépe hned od rána – to je člověk nejbdělejší a rychle mu práce ubíhá. 

Hezký týden       

❖ Matematika            M. Petříková 

Do školního sešitu řeš úlohy z učebnice: 

V přízemí školy jsem pro vás připravila učebnice 3.díl. V nich jsou vložené pracovní listy, které budeme používat příští 

týden. Prosím tedy o vyzvednutí a po splnění úkolů z tohoto týdne o navrácení učebnice 2.díl. Děkuji. 

Do sešitu si nadepiš Jednotky délky – vypiš jednotky délky, které znáš (z učebnice str.44), zapiš si známé převody: 

1km = 1 000 m, 1m = 100 cm, 1dm = 10cm, 1cm = 10mm 

Vypracuj slovní úlohu 44/3 pamatuj, že školní týden = 5 dní. Vytvoř zápis, vypočti a odpověz na obě otázky. 

Do sešitu si nadepiš Jednotky hmotnosti – vypiš jednotky hmotnosti, které znáš (uč. str.45), zapiš si známé převody: 

1t = 1 000kg, 1kg = 1 000g 

Vypracuj slovní úlohu 45/5 nezapomeň na převod 1t = 1 000kg. Zase zápis, výpočet, odpověď. 

Do sešitu si nadepiš Jednotky objemu – vypiš jednotky objemu, které znáš (z uč. str.47), zapiš si známý převod: 

1hl = 100l, (1l vody = 1kg) 

Vypracuj slovní úlohy 47/3,6 nezapomeň zápisy, výpočty, odpovědi. 

Do sešitu si nadepiš Jednotky času – vypiš jednotky času, které znáš (z učebnice str.48), zapiš si známé převody: 

1h = 60min, 1min = 60s, 1h = 3 600s 

Vypracuj slovní úlohu 48/5 zase zápis, výpočty, obě odpovědi. 

PS: 23/1,2,3 zápis čísel (miliony), 37/3 jak získal střelec 28 bodů? Vyber jednu možnost. 

Geometrie: 

Připrav si sešit na geometrii, psací a rýsovací potřeby – především ořezanou tužku č. 3. 

Budeme rýsovat obdélník a čtverec ze str.43/1,2 Nesmí ti chybět dobře popsaný náčrt, správné rýsování, zkontroluj si 

nakonec délky stran, jestli máš v pořádku kolmé a rovnoběžné strany – také to tak udělám ;-) 

Narýsuj obdélník EFGH. |EF| = 2cm, |FG| = 5cm stejným postupem 

Narýsuj čtverec RSTU se stranou 35 mm. Postupuj stejně. 

 

Skype 

Písemné násobení s přechodem desítky. Základní jednotky délky, hmotnosti, objemu a času. Milion. Vyprávění o 

Keltech, stěhování národů, minikvíz (PS). Shrnutí učiva o parcích. 

❖ Vlastivěda 

Znovu si prohlédni v učebnici obrázky týkající se pravěku. V pracovním sešitu vypracuj str.7 (Keltové na našem území). 

Do sešitu si dopiš: 

Zdeněk Burian – malíř a ilustrátor, věrně zachycuje období pravěku. 

Eduard Štorch – spisovatel, autor románů s pravěkou tématikou. 

Odpověz na otázky do sešitu: 

Jaké kmeny vytlačily v 1.století z našeho území původní keltské kmeny? 

Jaké kmeny přišly na naše území v 5.století a staly se hlavními obyvateli? Odkud přišli? 

 

2)Doba bronzová. Nálezy: bronzové zbraně, nástroje, šperky  

3)Doba železná. S železem se dobře pracovalo. Na naše území přicházejí Keltové. Jeden z kmenů Bójové dal název naší 

vlasti (Bohemia). Keltové používali hrnčířský kruh, mince, vyráběli ze skla, žili v sídlištích (oppidech). 

 



Pod nový velký nadpis Středověk si napiš: 

V pracovním sešitě vylušti tajenku (kap. Keltové na naše území) na str.7 (barevná 5). Vylušti Sámovu pevnost 

ze čtyřsměrky na str.8 (barevná 6). 

 

Přírodověda 

Seznam se s živočichy z parku. V učebnici na str. 51, 52 si prohlédni a přečti o vybraných druzích živočichů z parku. 

Zapiš: 

Mnozí z parkových živočichů jsou původně lesní druhy, přelistuj si na lesní živočichy, připiš, které v parku můžeš potkat. 

Napiš do sešitu, jaké doplňky do parku přidal člověk k užitku i zkrášlení (např. lavičky). 

V učebnici na straně 50 pozoruj rostliny a živočichy, porovnej například holuba s hrdličkou. 

V pracovní sešitě vypracuj celou str. 24, ve cv.1 nic nestříhej, jen namaluj zástupce a napiš jeho název. 

Živočichové v parku: 

Ropucha obecná – chráněný obojživelník s krátkými končetinami, aktivní ve dne 

Holub věžák – pták hnízdící na půdách, balkonech ve městě, živí se zbytky lidské potravy 

Hrdlička zahradní – podobná holubům 

Kos černý – nejznámější pták v parku, původně žil v lesích 

Strakapoud velký – hnízdí v dutinách stromů 

Netopýr hvízdavý – okřídlený hmyzožravý savec, dokáže létat, je aktivní v noci 

Příchod Slovanů (zapiš JEN ty řádky, které k Slovanům patří – pročti si učebnici str.9,10) 

 Stěhování národů 

 Začátek Středověku 

 Výměnný obchod 

 Prodej motocyklů 

 Pastevci a zemědělci 

 Praslovanština 

 Tkaní látek 

 Výroba pěstního klínu 

 Pohanské náboženství – uctívali více bohů 

 Kupec Sámo – vládce slovanských kmenů, bojoval proti Avarům 


