
Heslo: 

Nevím, zeptám se.  Líná huba – holé neštěstí. 

Email:  nevrlu@centrum.cz        telefon 776 056 093  

Postup práce s učebnicí 
Přečti si zadané stránky v učebnici – alespoň 2x 
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 
Na volné řádky na některých listech udělej zápis a ten se nauč 
Pokud máš možnost, kontrolu prováděj v interaktivní učebnici (zasláno emailem) dle návodu: 
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 

Postup 
- stránku otevřete kliknutím na fialově napsaný odkaz 
- po otevření stránky vlevo nahoře přihlášení - po kliknutí tabulka   - login: nevrlu 
                                                                                                            heslo: staraves49 

- výběr pracovního sešitu  kliknutím na titul 
- listujeme pomocí kliknutí na šipku u  učebnice 
- po nastavení hledané stránky  myší najedete na místo k doplnění textu, objeví se ruka a po kliknutí myší se vepíše správné řešení 
- na okrajích stránek máte záložky se žárovkavi a trojúhelníky, pod nimi najdete úkoly k procvičení. 
- vpravo jsou stažené filmy k jednotlivým kapitolám (Osada havranů, Dějiny udatného národa českého ....) 
  
 Na pravém okraji obrazovky jsou bonusy, po rozkliknutí:   hry, filmy, zkoušení. 
  
Myslím, že prostřednictvím této aplikace si zpříjemníme práci s učivem vlastivědy a přírodovědy. 
  

4.ročník              PŘÍRODOVĚDA 

Kontrola 

cv1/17 Jehličnatý strom: jehlice, šiška, neopadavý 
listnatý strom: listy, plody (semena), opadavý 

cv.3/18 lípa, dub, jírovec, javor 

cv.5/18 brusnice borůvka, vraní oko čtyřlisté 

cv.6/18 Nesprávná 2 tvrzení – správné tvrzení: Zvyšuje množství humusu. Produkuje kyslík. 

cv.7/19 tajenka: DATEL 

 

Učivo na období 31.března – 7.dubna 2020    EKOSYSTÉM PARK 

 

předmět učebnice str. pracovní sešit str. cv. poznámky ke cvičením 

přírodověda 52-55 29  zápis (viz dále) 

  29 1 nápověda:javor, smrk, šeřík,zimostráz,růže,jírovec, 
jalovec,zlatice,tis,dřišťál,hlohyně 

  30 1,2 samostatná práce 

  31  dobrovolné 

Poznámka:Ekosystém 

Ekosystém se skládá z živé a neživé složky na určitém místě. Neživou složku tvoří prostředí – neživá příroda (půda, 

horniny, voda…) , živou složku tvoří rostliny a živočichové.  Ekosystémy se dají dělit na uměle vytvořené – vše, na 

jejichž vzniku se podílel člověk ( rybník, lidská sídliště,park, pole, les, louka, zahrada ….) a přírodní – vzniknou bez 

vlivu člověka (bažina, potok, řeka., moře, poušť, tropický prales, step …). 

mailto:nevrlu@centrum.cz


   

Zápis na str.29 – 6 volných řádků 

Ekosystém park je uměle vytvořený člověkem.Zeleň je zde udržovaná.  
V minulosti vznikaly okolo zámků. 
Funkce parku je estetická a relaxační – lidé ho využívají k odpočinku. 
Rostliny, které znám z parku: _____________________________________ 
Živočichové, které znám z parku: ____________________________________(napiš, co znáš z vlastní zkušenosti, 
na pomoc si vezmi učebnici nebo pracovní sešit). 

 

4.ročník         VLASTIVĚDA 

Kontrola 

cv3/4 VYKÁCET, POLE, SBĚR, ZVÍŘATA, ZEMĚDĚLSTVÍ, OTEPLILO, KAMENE, OBDĚLÁVAT 

cv.4/4 nepatří slova                 MINCE     KÁCENÍ PRALESŮ     MAMUT     ŽELEZNÝ SRP 

CV.5/4 Eduarf Štorch                              Lovci mamutů 
doba železná                               Keltové 
odborník na vykopávky             archeolog 
nádoba z hlíny                             keramika 
opracovaný kámen                     pěstní klín 
soška                                             Věstonická venuše 
oheň                                              starší doba kamenná 

CV.6/4 správná odpověď      c  - víš proč_ 

 

Učivo na období 31.března - 7.dubna -     SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ 

předmět učebnice 
str. 

pracovní sešit 
str. 

cv. poznámky ke cvičením 

vlastivěda 11-12    

  5 1 nápověda VISLA, DOBYTEK, GERMÁNY, VÝCHODU, 
HRADIŠTĚ, POLSKO, STŘEDOVĚK, PÁTÉM 
PŮDU, NÁRODŮ, DŘEVA, DNĚPR, POHANSKÉ, TKÁT, 
UKRAJINA 

  5 2 přemýšlej nad jménem bohů a zkus přiřadit 

  5 3 doplň 

 


