
Heslo dne: 

Nevím, zeptám se.  Líná huba – holé neštěstí. Email:  nevrlu@centrum.cz        telefon 776 056 093  

 

5.ročník              PŘÍRODOVĚDA 
 
Kontrola 

str.22/cv.3 BANÁNOVNÍK, POLETUCHA, KROKODÝL,HROZNÝŠ,ORCHIDEJ,TUKAN,LENOCHOD, MAKAO,KOBRA, 
CHAMELEON     tajenka  TROPICKÉM  DEŠTNÉM 

22/4 velbloud obr4, mech obr.5 

23/5 Metoda cukr a bič vždy neplatí.      (RYBA, KARETA,ALKA,KRAB,VYDRA,RACEK,MAKRELA) 

23/7 MROŽ, ALBATROS, KAPUSTŇÁK, KOSATKA 

 

Učivo na období 31.března-7.dubna 2020  Přizpůsobivost rostlin 

Postup práce s učebnicí: 
1. Přečti si zadané stránky v učebnici – alespoň 2x 
2. Otevři pracovní sešit a zkus plnit úkoly ( k některým budeš mít nápovědu). Pozor, u některých úkolů může 

být jiné zadání, které bude uvedeno v tabulce na tomto listě (dnes cv.6) 
3. V dalším zadání dostaneš správné odpovědi a provedeš kontrolu 
4. Na volné řádky na některých listech udělej zápis a ten se nauč 

 

předmět učebnice str. pracovní sešit str. cv. poznámky ke cvičením 
přírodověda 41-44 24 1 doplň 

   2 splň úkol a zapiš k obrázkům názvy  ŠPAČEK, 
STRAKA, SÝKORA, KÁNĚ,KOS,ČÁP,DUDEK 
http://www.nasiptaci.info/  

  25 1,2  

 
Zápis do PS str. 24 –  7 volných řádků  
 
Přizpůsobivost rostlin a živočichů = adaptace na podmínky, kde se vyskytují 
Dalších 6 řádků rozděl pomocí pravítka  na dva stejné sloupečky a zapiš 
 
ROSTLINY      ŽIVOČICHOVÉ 

 DÉLKA KOŘENE    *  VZHLED  

 USPOŘÁDÁNÍ LISTŮ    *  TVAR TĚLA 

 POVRCH LISTŮ    *  ZPŮSOB POTRAVY 

 VLASTNOST KVĚTŮ    *  MIMIKRY (OCHRANNÉ ZBARVENÍ) 

 PLODY (=SCHRÁNKY NA SEMENA)  * MIGRACE (STĚHOVÁNÍ ZA POTRAVOU A TEPLEM) 
 

Zápis do PS str. 25-  4 volné řádky 
 
Botanické a zoologické zahrady : výchova, vzdělávání a  relaxace člověka, ochrana exponátů 
Botanická zahrada = uměle vysazená zahrada, kde jsou rostliny označeny jmenovkami 
Zoologická zahrada = chov zvířat v  podmínkách blízkých přirozenému prostředí 
Arboretum = zahrada (často u zámku) , kde se pěstují na keře a stromy z celého světa. 
 

 

 

 

mailto:nevrlu@centrum.cz
http://www.nasiptaci.info/


5.ročník         VLASTIVĚDA      
 
Kontrola 

str.2/cv.3 sběrači, pěstní klín, drobné, mamutů, ledová, obdělávat, zemědělství 

3/4 KŘESOMYSL, PŘEMYSL, VOJEN, LIBUŠE, NEKLAN, HOSTIVÍT 

3/5 Oldřich a Božena, Horymír  Šemík, Bivojovi 

3/6 FRANK 

4/7 Na Velkou Moravu přišli šířit křesťanství bratři Konstantin a Metoděj.  Vytvořili písmo hlaholici. Bratři přišli 
z Řecka na pozvání  Rostislava. Nejmocnějším vládcem byl Svatopluk I. (Svatoplukovy pruty) 

4/8  Přemysl Otakar II, Václav II, Václav III. 

4/9 a), c) ,   nesprávně   b) – do rodu nepatří Rastislav (Velkomoravská říše) 

 

Učivo na období 31.března-7.dubna 2020  ORIENTACE V ČASE 
 

předmět učebnice str. pracovní sešit 
str. 

cv. poznámky ke cvičením 

vlastivěda  4 10,11  

   12,13,14  

 
Učili jsme se zařazovat významné události do určitých období, staletí. Zkus vypracovat cvičení v pracovním sešitě . 
Připojuji krátké stručné připomenutí: 
 
Románský sloh 

Období   přibližně 1000 – 1300, jednoduché stavby – silné zdivo z opracovaného kamene bez omítky, zdobené 

freskami (nástěnná malba zhotovená na vlhké omítce) např. rotunda na Řípu, baziliky, šlechtické domy, první 

kamenný most v Praze- Juditin. 

Psalo se latinsky, většinou kněží – Kosmas – Kosmova kronika 

 

Gotika 

Období přibližně 1300 - 1500 

S rozvojem měst se mění i způsob života, lidé ve městech nejsou tolik závislí na střídání ročních období jako 

zemědělci a mohou svůj čas dělit podle jiného kritéria – podle práce. Mnohem důležitější je pro ně čas odpočinku, 

obohacují své vědomosti. Vznikají školy a univerzity. Staví katedrály (chrám sv. Víta v Praze) 

 

Renesance  

Období přibližně 1500-1600 

Je  spojena s novým pohledem na svět a lidský život. Vychází z názoru „Co je lidské, je krásné.“  

Šlechtické rody přestavovaly svá stará sídla na pohodlné renesanční zámky  zdobené uměleckými díly.  

 
 
 
nakladatelství TAKTIK  zpřístupnilo pracovní sešity přírodovědy a vlastivědy online. Zde najdete správná řešení doplňovaček z pracovních 
sešitů a další zajímavé hry na procvičování učiva. Stránky budou dobrým pomocníkem při práci s papírovou verzí pracovního sešitu. 

Vaše přihlašovací údaje pro interaktivní sešity a učebnice 

login: nevrlu 
heslo: staraves49 

 
Více email ze dne 26.3.2020 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A1_malba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Om%C3%ADtka

