Heslo dne:
Nevím, zeptám se. Líná huba – holé neštěstí.
Email: nevrlu@centrum.cz

telefon 776 056 093

Učivo na období 23.-30.března 2020
Začínáme pracovat učebnice + pracovní sešit. Odpověď na každou otázku lze pozorným čtením najít v učebnici,
případně na internetu.
V tabulce na tomto listu najdete vždy odkazy , kde co máte hledat nebo plnit.
Jak postupovat:
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

5.ročník

PŘÍRODOVĚDA

předmět
učebnice str. pracovní sešit str. cv.
přírodověda
34-40
22-23
3

poznámky ke cvičením

nápověda : TUKAN, POLETUCHA, KOBRA,
MAKAU, CHAMELEON, HROZNÝŠ ….
4,5,7 hry s písmeny
Do tabulky zařaď živočichy, které znáš ze svého
6
okolí. Vyplň celou tabulku.
Referát PODNEBNÁ PÁSMA byste měli mít hotový, takže nás čeká shrnutí.
Zápis do PS str. 21 – 7 volných řádků (pokud už tam máme něco zapsaného, napiš na volný papír a vlep):
Na planetě Země podle způsobu dopadu slunečních paprsků
rozeznáváme 4 podnebná pásma
Tropický – nejsou roční období, mnoho srážek, teplota 30-40 stupňů,
bohatá fauna (živočichové) a flora (rostliny)
Subtropický - dlouhá léta, krátké zimy, málo srážek (např. Chorvatsko)
Mírný - 4 roční období (Česká republika)
Polární - věčný sníh a led, polární den a noc (trvá půl roku)

5.ročník
předmět
vlastivěda

VLASTIVĚDA
učebnice str.
2
3

pracovní sešit str.
2
3
4

cv.
3
4,5 ,6
7,8,9

poznámky ke cvičením
naučit
Staré pověsti české

Opakování
Vysvětlili jsme si nejstarší období našich dějin – pravěk . V PS se nauč str.2/cv.3. + zápis:
Zápis z další strany vlep do PS na str.2 ,3 ,4 tak, jak jsme zvyklí – pouze okrajem, aby se dal v PS číst text.

Str. 2
Nejstarší období českých dějin

PRAVĚK

1. doba kamenná (asi 40 000 let př.n.l. až asi 1 800 let př.n.l.
Starší doba kamenná
- pračlověk žil v jeskyních, tlupách
- živil se lovem lesní zvěře a sběrem lesních plodů
- používal kamenný pěstní klín
Mladší doba kamenná
- žil v jednoduchých příbytcích
- živil se zemědělstvím, choval dobytek
- vyráběl první nádoby z hlíny
- Věstonická Venuše
2. doba bronzová (asi 1 800 let př.n.l. až asi 700 let př.n.l.
- objevil zpracování kovů a jejich slévání
- vyráběl z bronzu nástroje, zbraně a šperky
3. doba železná asi 700 let př.n.l. až počátek našeho letopočtu
- žili zde Keltové – Bójové, proto název pro Čechy BOHÉMIA
- vyráběli ze železa nářadí, znali sklo, hrnčířský kruh, platili mincemi
- budovali opidda (je třeba obejít) =opevněné místo chráněné valem a příkopem na vyvýšeném místě u řeky
- po Keltech osídlili území Germáni
- v 5.století n.l. první slovanské kmeny (osady, opevněná hradiště)
- sjednocení slovanských kmenů francký kupec Sámo v 7.století
str.3
POČÁTKY ČESKÝCH DĚJIN
-12. století Kronika česká – pražský kněz Kosmas
- zaznamenány pověsti o životě předků
 O praotci Čechovi (s bratem Lechem a družinou přišli z východu z území mezi Vislou a Dněprem
 O dcerách soudce Kroka (nástupcem praotce Čecha byl vojvoda Krok. Měl tři dcery :
Kazi – léčitelka, jejím mužem byl bájný silák Bivoj
Teta – učila, jak mají lidé uctívat bohy
Libuše – spanilá, moudrá, dobrý řečník, po smrti Kroka byla zvolena kněžnou
 O Libuši – sídlila na Vyšehradě, spravedlivě soudila rozepře. Při rozhodování jedné pře, Chrudoš zvolal: Hanba
mužům, kterým žena vládne. Libuše proto poslala poselstvo za Přemyslem, kterého se vyvolila za muže.
 O Přemyslovi –Libušin kůň přivedl poselstvo k Přemyslovi, který oral pole.
Poselstvo pohostil na železném stole, vzal s sebou lýčenou kabelu a střevíce a vydal se na Vyšehrad a stal se
českým knížetem. -Právě po něm si česká knížata – jeho potomci dali jméno Přemyslovci.
 Prvním knížetem, o kterém jsou historické zprávy, byl kníže Bořivoj

str.4 POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
-

Za vlády Svatopluka se staly Čechy součástí Velké Moravy.
Přemyslovský kníže Bořivoj byl Svatoplukovým zástupcem v Čechách a se svou ženou Ludmilou přijali na
Velké Moravě křest od Metoděje.
Bořivoj přesídlil do Prahy a na zdejším hradišti dal postavit kostel, základ Pražského hradu.
Ludmila šířila křesťanství, které podporoval i jejich vnuk Václav. Neshody s bratrem Boleslavem skončily
zavražděním Václava (935) . Václav byl prohlášen za svatého a stal se patronem = ochráncem české země.
nastalo období krutých bojů o moc mezi Přemyslovci a Slavníkovci. Slavníkovci byly roku 995 vyvražděni a
vládnoucím rodem na 300 let se staly Přemyslovci.
upevnění českého státu za vlády Oldřicha ( Oldřich a Božena)
za vlády syna Oldřich Břetislava a jeho následníků rozbroje a spory o vládu
rozbroje skončily roku 1212, kdy Přemysl Otakar I. získal dědičný královský titul

