
Čtvrtek 14.5.20 – základní skladební dvojice, obsah a obvod obdélníku 

Dnes bez diktátu. 

1.  Geo: str. 28  

 a) Nejprve si přečti:  

Obsah čtverce se vypočítá stejně jako obsah obdélníku, tj. strana krát strana. Když si 

čtverec nebo obdélník rozdělím na čtverečky (1x1cm, 1x1 m atd.), kolik jich spočítám, 

takový bude výsledek v centimetrech, metrech atd. čtverečních. Ideálně když použiješ 

kostičkovaný papír, nebo si mřížku narýsuješ a do ní si nakreslíš různě velké čtverce a 

obdélníky. Kolik obrazec pokryje kostiček, tolik je jeho obsah. Zde jsou příklady obrazců 

rozdělených na cm2, zkus spočítat obsah: 

    

    

    

 

 

      

      

      

      

      

 

b) Zapiš a zapamatuj: 

Obsah čtverce     S = a . a 

c) Vypočítej: 28/4: Děvčata vyšívala čtvercové ubrousky. Vypočítej obsah ubrousků. 

Alena     a = 40 cm          S = 

Lenka     a = 60 cm          S = 

Katka     a = 80 cm          S = 

 

3. Čj: Shoda podmětu s přísudkem - str. 120, cv. 1: 

Vypiš podměty pouze rodu 

ženského:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

  



Vypiš všechny přísudky, které tvoří základní skladební dvojici pouze s podměty rodu 

ženského:……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V jakém čase jsou vypsané přísudky?.................................................................................. 

Připomeň si, že sloveso v minulém čase (plakal, běhali atd.) se nazývá příčestí minulé. 

Doplň:  

Je-li podmět rodu ženského a čísla množného, pak má přísudek v příčestí minulém 

koncovku:…………………………………. 

c) str. 121, cv. 5: Ústně převeď věty do množného čísla. Urči a odůvodni pravopis 

v koncovkách přísudků. Poté vyber a napiš dvě věty s podmětem rodu středního a dvě věty 

s podmětem rodu ženského. 

 

4. Vl: Úkoly z vlastivědy stačí do úterý, kdy budou zadány nové úkoly také do následujícího 

čtvrtka. 

a) Vyhodnocení úterního kvízu ve 12.00 

b) České stavovské povstání – Zhlédni Dějiny udatného českého národa díly 61., 62. a 63. 

(Každý díl má pod tři minuty.):  

Bitva na Bílé hoře: https://www.youtube.com/watch?v=quYXrpTItws 

Poprava 27 pánů: https://www.youtube.com/watch?v=LoTgffAPK2U 

Třicetiletá válka: https://www.youtube.com/watch?v=P-jBgStLNTs 

c) Vyplň kvíz (Odkaz nalezneš na stránkách třídy): 

https://kahoot.it/challenge/08447085?challenge-id=0fbb1902-c625-4225-acd6-

8dd7d0da6b22_1589354330654 

 

d) Dopiš, nebo si vytiskni zápisy:  

Jagellonci 

Vladislav II. Jagelonský byl zvolen na doporučení Jiřího z Poděbrad, ale byl slabý panovník. 

Měl přezdívku „Dobře“. 



Za jeho vlády připadly k Čechám zpět Morava a Slezsko až po smrti Matyáše Korvína. Jeho 

smrt způsobila i to, že se tak Vladislav II. J. stal i králem uherským, a tak se víceméně 

přesunul do Uher.  

Vladislav dal vybudovat Vladislavský sál na Pražském hradě (místo pro volbu králů a 

prezidentů), Pražskou bránu a základy chrámu sv. Barbory v K. Hoře. Peníze měl z těžby 

stříbra v K. Hoře. 

Jeho syn Ludvík vládl jen krátce, předčasně totiž zemřel. 

Habsburkové (od roku 1526 do roku 1918) 

Ferdinand I. Habsburský – tím, že byl zvolen za českého krále, se naše země stala součástí 

veliké Rakousko-Uherské říše. 

Rudolf II. – podporoval umění a vědu (alchymie, astrologie, astronomie) 

o Na jeho dvoře působili významní astronomové Tycho Brahe a Jan Kepler, 

kteří vytvořili základy současné astronomie. 

 


