
Učivo 14.4. 

Tak Velikonoce jsou za námi, věřím, že jste je všichni prožili příjemně, i když trochu jinak než v minulých 

letech. Většina z Vás si se zadanými úkoly poradila bez problémů, popřípadě jsme společně chyby 

opravili. Mrzí mě, že někteří mi dosud úkoly neposlali. Myslete na to, že při závěrečném hodnocení 

budu přihlížet právě k tomu, jak jste se mnou komunikovali a včas posílali splněné úkoly.  

Vaše úkoly na následující týden: 

Matematika 

Zatím stále učivo opakujeme. Začněte jednotkami času – uč. str.77 -78, PS str. 10 – 11. 

Ke kontrole mi pošlete str.10 – do 17.4. 

Český jazyk 

Minule jste si zopakovali zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací. V učebnici na str.108 – 109 si ještě 

pořádně procvičte ( pozor na str.108 na psaní i/í naši a naší !) 

V PS na str.53 si procvičte přivlastňovací a ukazovací zájmena 

Přírodověda 

Zásady zdravé výživy – str. 60 

Zápis do sešitu: 

Zásady zdravé výživy 

Naše tělo získává energii z potravy, příjem a výdej by měl být v rovnováze. 

Strava by měla být pestrá , měla by obsahovat  bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny a minerální látky. 

(Pokud máš možnost, okopíruj si pyramidu zdravé výživy z učebnice a nalep do sešitu.) 

Jíme pravidelně, v klidu, nepřejídáme se. Pijeme dostatek tekutin – 2 litry neslazených tekutin denně. 

Správné uchovávání potravin 

Chladnička, sklep, chladná spíž, pravidelná kontrola skladovaných potravin. Nejíme potraviny s prošlou 

záruční lhůtou. Kupujeme jen takové množství potravin, které sníme. 

Vlastivěda 

Plzeňský kraj -učebnice str.14 – 15 ( pročíst, všechno ukazovat na mapě) 

Zápis do sešitu: 

Plzeňský kraj 

Krajské město: Plzeň 

Poloha: jihozápad Čech 

Povrch: hornatý, hraniční pohoří Šumava a Český les 

Vodstvo: Berounka – vzniká soutokem řek -Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava ( v Plzni) 

                Vydra , ledovcová jezera Černé ( největší v ČR) a Čertovo na Šumavě 



Zajímavá místa: Plzeň – pivovar, výroba lokomotiv a tramvají, chrám svaté Barbory 

Domažlice – národopisná oblast Chodsko 

Hrad Švihov, zříceniny hradů Rabí a Radyně 

Šumava – rašeliniště, krásná příroda – národní park 

Pro zopakování si vypracujte následující testík a pošlete mi ke kontrole do 17.4. 

 

 

 

Čtení 

1) Dočíst knihu Robinson Crusoe  do 30.4. 

2) Čítanka str. 102 -104 , odpovězte si i na otázky za článkem 

 

Těším se na Vaše pečlivě vypracované úkoly. 

Paní učitelka 

 

 

 

 

 



Tak nezapomeňte mi včas zaslat splněné úkoly do M a Vl . Jinak se mějte hezky. 

Vaše paní učitelka 

 

 

 


