
Učivo v týdnu od 30. 3. do 5.4. 

Český jazyk: Podmět a přísudek 

Již jsme dělali, je to spíše opakování.( Ve větě někdo něco dělá a kdo to dělá) 

Malý Jirka četl pěknou knihu.( Co se tam děje , co tam dělá……..četl a kdo ……Jirka) 

Podmět Jirka     přísudek četl  …….podmět podtrháváme rovnou čarou, přísudek vlnovkou 

Učebnice: ústně str.  165/6 , 166-167 nastudovat oranž rámečky  , 167/3 písemně na papír  

prac. sešit : str.35/1 a 35/2 podle vzoru  

Pamatuješ?? Učili jsme se,.  Vypracuj prac. sešit str.38/8 

( r.ž.,č.mn. ženy vařily     r.m. živ. muži řídili    r.m. neživ. stromy  stály   r.stř. kuřata pípala) 

Vysvětleno na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE ) 

(na google je možno si vytisknout nebo vyrobit pomůcku na podmět a přísudek) 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek 

Matematika: Stále procvičovat písemné sčítání, odčítání, dělení a násobení,  kniha str. 57 

opakujte (na papír)   a prac. sešit sloupečky na str.41,45,49,55 

(Desetinná čísla až koncem dubna nebo v květnu) 

Přírodověda: (udělat tyto výpisky) 

Smysly: nás informují o okolním světě 

zrak( oči), sluch (uši), čich(nos), chuť(jazyk), hmat(kůže) 

Zrak: (nakreslit obrázek oka  ze str. 62)  nebo tento) 

 

- bělima -tuhá, bílá blána a zaujímá 4/5 povrchu oční koule, do bělimy se upínají 

okohybné svaly 

- rohovka -orgán v přední části oka, při dotyku rohovky se vybavuje nepodmíněný 

reflex sevření víček. 

- duhovka -má tvar kruhového terčíku s pigmentovými buňkami(modré,zelené, hnědé...) 

- zornice- kruhový otvor uprostřed duhovky, v němž je umístěna čočka. 



- čočka je průhledná a její funkcí je lámat paprsky  

- sítnice- jemná blána 

- sklivec - rosolovitá průhledná hmota, která vyplňuje většinu vnitřního prostoru oční 

koule  

- okem vnímáme světlo, barvy, tvary, pohyb 

- pomocí očních svalů se můžeme dívat vlevo, vpravo, nahoru a dolů 

- oční nerv spojuje oko s mozkem 

- lidé, kteří jsou krátkozrací a dalekozrací nosí brýle nebo čočky 

- lidé, kteří mají částečně nebo úplně poškozený zrak, čtou pomocí  

Braillova písma pomocí hmatu.(podívej se na wikipedii, jak vypadá) 

Ochrana zraku: dostatek světla, neunavovat oči dlouhým pobytem u počítače a 

televize, nosit sluneční brýle, při sportu a práci si chránit oči 

(Na google doporučuji , podívat se na optické klamy nebo na stereogramy.  

Dokážete stereogramy  rozluštit, vidíte v nich něco? Já ano ☺☺☺☺ Je to super!!  ) 

 

Vlastivěda:zeměpis 

Rakousko: (nakresli si vlajku) 

Hl. město: Vídeň 

Města: Innsbruck, Salcburk(W.A.Mozart), Linz, Gráz 

Pohoří: Alpy (horská střediska) 

Nejvyšší hora: Grossglockner 

Vodstvo: řeka Dunaj, Neziderské jezero 

Sousedící státy: (vyhledej v učebnici mapku a napiš str.54) 

Pozoruhodnosti: horská střediska, Alpy,ledovcová jezera, příroda, zámek 

Schonbrunn, pevnost  Salcburku, vídeňský řízek, Sacher dort 

 

Vlastivěda: dějepis (pokračovat do sešitu) 

- - lidé byli nespokojeni s vládou komunistické strany 

- lidé kritizovali vládu 

- protestovali proti nesvobodě 

- na našem území se vybudovaly sovětské základny a usadili se zde sovětští vojáci 

- lidé emigrovali (např. do Rakouska, NSR – tehdy západní Německo, USA) 

- někteří lidé stále protestovali proti nesvobodě (tyto lidi sledovala tajná policie – StB, 

byl mezi nimi i bývalý prezident V. Havel) 

(přečtěte si stranu 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


