
Pátek 21.5.20  

1. Čj: 128/5 Napiš vzorce souvětí. 

2. M: 43/5: Dlaždiči opravovali chodník. První den opravili jednu čtvrtinu chodníku, druhý 

den dvě čtvrtiny a třetí den jednu čtvrtinu chodníku. Opravili celý chodník? Zapiš pomocí 

zlomků a vypočítej. Znázorni náčrtem. 

Zápisy do Přv a Vl sešitu můžeme v pondělí vytisknout ve škole. Napište si to jen, kdo 

chcete. 

3. Přv:  

a) Vyhodnocení kvízu – Člověk jako ochránce i kazisvět 

b) Zápis: 

Užitečné rostliny 

Kořeny: cibule (výživa), pampeliška (léčivý čaj), hlíza (brambora, kedlubna) 

Stonky: len a konopí (vlákno na textil) 

Listy: bylinky (majoránka, tymián), listová zelenina (salát, zelí, špenát, kapusta) 

Květy: květák, léčivky (lípa, heřmánek) 

Plody: ovoce a zelenina (okurky, rajčata, papriky) 

Semena:  obilniny (pšenice, oves), luskoviny, olejniny (řepka, sója, slunečnice, mák) 

Krmivo: tráva z  luk (seno), pícniny (jetel, vojtěška, bob) 

 

Užiteční živočichové 

- maso, mléko, tuk, vejce 

- kůže (oděvy, obuv, tašky) 

- srst (ovčí vlna) 

- peří (bundy, pokrývky) 

- rohovina (knoflíky) 

- koňské žíně (smyčce) 



Pomocníci na práci: koně (dřevo v lese), psi (asistenční, slepečtí, u záchranářů, policie), 

draví ptáci (letiště) 

4. Vl: 

a) Vyhodnocení kvízu – Marie Terezie a Josef II. 

b) Zápis: 

Život po třicetileté válce 

Díky válce bylo málo lidí, šlechta začala otročit poddané na venkově. Zakázala jim stěhovat 

se, zvyšovala robotu (nucená práce na panských polích zdarma), nemohli se bez svolení 

ženit a vdávat, nemohli studovat. 

Marie Terezie 

o první žena na českém trůně, 

o vynikající vojevůdkyně a pokroková panovnice, 

o Učinila důležité kroky, aby se Habsburská říše zmodernizovala a rozkvétala. 

Například: 

o Snížila robotu na 3 dny v týdnu. 

o Zakázala fyzicky trestat poddané. 

o Omezila moc šlechty. 

o Stavěla silnice. 

o Zavedla povinnou školní docházku (6-12 let).  

Josef II. 

o nejstarší syn Marie Terezie, 

o Byl ještě víc pokrokový než jeho matka. 

o Měl přezdívku „osvícenský panovník“ (osvícený rozumem). 

o Zrušil nevolnictví (Poddaní byli svobodní: cestování, studování, volba 

povolání. Nadále však museli do roboty a platit daně. Daně ale už museli 

platit do státní kasy všichni.) 

o Vyhlásil náboženskou svobodu.  

o Úřední jazyk – němčina (Myslel to dobře, ale Čechům a ostatním národům 

se to nelíbilo.) 

 


