
ČESKÝ JAZYK 
Do sešitu mluvnice dopsat zápis a doplnit vynechané informace: 

HOMONYMA, SYNONYMA, ANTONYMA, TERMÍNY 
Homonyma = slova, která ……………………………………………………………………………… 

 = slova s……………………á 

- Příklad (alespoň 3) 

Synonyma = slova, která mají …………………………………………………………………………… 

 = slova s……………………………á 

- Rozeznáváme:  významový rozdíl – dům X chalupa 

 Slohové zabarvení    -  spisovnost X hovorovost – př. ………………………………………………… 

 Slova běžná X knižní – př. ……………………………………………………… 

 Běžná X básnická – př. ………………………………………………………….. 

 Citové zabarvení – bez cit. Zabarvení X slova lichotná X slova hanlivá 

o Př. Pes X pejsek X psisko 

o Otec X taťka X fotr 

Antonyma = slova, která mají …………………………………………………………………….. 

- Př. Ano X ne, učitel X žák, malý X velký, být X nebýt, kupovat X prodávat 

Termíny = ………………………. názvy 

- Jednoslovné i sousloví, slova j………………á 

- Bez citového zabarvení, odborné vyjadřování 

- Př. Substantivum = ……………………………, sufix = ………………………………., argentum = ……………………………… 

o Atom, dělenec, pravěk… 

 

Cvičení do školního sešitu 

Strana Cvičení  

66 1a – vymyslet několik synonym k daným slovům 

67 3 – nahradit ve dvojicích vět stejné slovo synonymem 

 4 – vymyslet synonyma se zesíleným nebo zeslabeným významem 

68 6 – modrou barvou podtrhnout slova bez citového zabarvení, zelenou slova lichotná, červenou slova 
hanlivá,  

 7 – podle textu vysvětlit rozdíl mezi synonymy chlapec – hoch - kluk 

69  9 a, b – uvést antonyma k daným slovům 

 10 – k daným homonymům vyhledat nebo vymyslet alespoň 2-3 významy 

71 4 - Vyhledat a rozlišit odborné názvy domácí, přejaté, jednoduché a sousloví 

 

Procvičit na stránkách: https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=antonyma, 

https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=synonyma  

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=antonyma
https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=synonyma


 
 

Do slohového sešitu nebo vytiskni a vlož do sešitu 

1. Oprav pravopisné, gramatické a skladebné chyby ze slohových prací. Věty můžeš i přeformulovat. 

Ráda bych vám popsala jednu z mojich kamarádek. ……………………………………………………………………………………………………. 

Vlasy má celkem dlouhé, ale rovné, má také špinavý blond. ……………………………………………………………………………………….. 

Vlasy se mu blízkají jako stříbro. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mám ho rád takový, jaký je. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Její zálibi je tanec a cvičení psa. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vyber si člena své rodiny a vytvoř myšlenkovou mapu k vnitřní i vnější charakteristice. 

3. Vymysli alespoň 1 přirovnání, které se bude týkat tvého vybraného člena rodiny (může být k vnitřní i vnější 

char.) 

4. Na základě myšlenkové mapy a cv. 3 napiš charakteristiku. Dodržuj obecnou osnovu pro charakteristiku.  

 

Výchozí text k otázkám: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) V textu podtrhni zeleně vnější charakteristiku lichožrouta 

2) V textu podtrhni modře vnitřní charakteristiku lichožrouta 

3) Seřaď body osnovy, jak mají v charakteristice následovat 

 Vnitřní charakteristika  Seznámení se stvořením 

 Můj vztah ke stvoření  Vnější charakteristika 

Po staletí tento tvor – ne člověk a ne zvíře – lidstvo provází a sužuje, a přesto nebyl dosud nikým 
spatřen, cožpak popsán! Kupodivu! Musím prohlásit se vší skromností. Cožpak není rozšířen po celém 
světě? S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů v povodí Amazonky, kde domorodci chodí 
bosky? Cožpak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých?  

Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka?  

LICHOŽROUT! To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, 
který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková.  

Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen 
jedna ponožka. Nikdy celý pár! Lichožrouti z párů ponožek dělají takzvané licháče.  

Říká se, že člověk je to, co jí. Což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jako 
by se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokážou se vytahovat i smrskávat. 
Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé. Dokonce velmi kolísavé: díky natahovacím 
schopnostem měří od nějakých deseti centimetrů až – ojediněle – k jednomu metru! Očka má lichožrout 
drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit 
jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače. Čili znamenitě uzpůsobený k vyhledávání potravy 
(ponožek) zpoza postelí.  

Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon! Dokáže 
splynout s okolím. Prostě zmizí! 

(Pavel Šrut: Lichožrouti) 



 
Přečti si text 1 a 2 a do literárního sešitu odpověz na otázky pod textem 

 

 

 

1) Kterou událostí začíná Kosmova kronika? 

2) Kolika jazyky po události z úlohy č. 1 začalo lidstvo mluvit? 

3) V textu se hovoří o věži. Jak se jí říká? A) babylonská, b) assyrská, c) egyptská 

4) Vysvětli tvrzení, že věž stavěli lidé se „zlým úmyslem“ 

5) Doplň text: Lidstvo v Kosmově kronice znalo …………………. Světadíly. Nazývali je ……........ . My dnes víme, že 

světadílů je ………… Přibyla nám k nim ……………… a neobydlená …………………………. Naše země ležela v oblasti 

nazývané …………………… 

6) Proč se praotec Čech usídlil právě tady? Z textu vypiš důvody. 

7) Je naše země dobře strategicky umístěná? ANO X NE, proč?  

8) Co Kosmu na naší zemi udivilo?  

9) Co znamenají následující slova: slove, hvozd, bůžci, trudy 

10) Čím je podle tebe text specifický oproti dnešním historickým vědeckým publikacím? 



 

 

1. Vyber výrazy, které charakterizují úryvek, a odůvodni jejich výběr:   

lyrika  epika    poezie    próza    drama  

2. Která postava výpověď v úryvku pronesla? A) praotec Čech , b) Přemysl Oráč, c) Teta, d) kněžna Libuše 

3. Ke komu výpověď pronesla?  

4. Jakým způsobem bude vládnout muž? V textu podtrhni příslušné verše 

5. Vyber důvody, kvůli kterým není dobré zvolit si za vládce cizince (z textu). 

a. Nemluví česky 

b. Nenaslouchá Čechům 

c. Zve si rádce z ciziny 

d. Obere Čechy o všechno 

e. Bude vyznávat jiné náboženství 

6. V čem je podstata jednotného národa?  

7. Na základě textu charakterizuj kněžnu Libuši 

8. Jaký druh charakteristiky se v textu nachází? Přímá X nepřímá 

9. Uveď 5 vlastností, které by podle tebe měl mít ideální vládce, u každé vysvětli proč 

Vlastnost zdůvodnění 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATIKA 

Doplňte si všechna cvičení z pracovního sešitu Aritmetika od strany 26 do strany 31. 

Vypočítejte do školního sešitu, výsledky jsou v posledních dvou obrázcích: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

PŘÍRODOPIS 

- Opakování řádů ptáků, charakteristika, zástupce, poznávačka uvedených zástupců 

- Vyplnění pracovního sešitu (strany 24 – 27)!!!!!!!!!!!!! + tajenka na straně 31 

Zápis do sešitu+ pročtení v učebnici + poznávačka: 

 



 

DĚJEPIS 
Doplnění zápisu, vynechané informace dohledej 

První čeští králové 
Vratislav II. (1061 – 1092) – boje mezi papežem a římským císařem o jmenování biskupů (investitura) 

- Podpořil římského císaře ……………………... → ……… získal ………... královský titul 
Vladislav II. (1140 – 1174)= …………. Vratislava II.  

- Pomohl římskému císaři ……………………. X povstalcům v severní Itálii → 1158 získal …………  královský titul 
- Stavba ………………… mostu v ……………. (= 1. …………. most u nás) 

Románský sloh 
= kulturní sloh ……… - ………… století, v západní, jižní a střední Evropě 

- V architektuře a výtvarném umění 
- Jméno odvozeno od ………………… 
- Šíření kultury – církev (kněží, mniši), náboženský charakter slohu 
- Zahrnuje i předrománskou kulturu na Velké Moravě 

Navazuje na …………… sloh (8. – 9. stol.) – z Francké říše (Z Evropa) 
o ……………….. sloh (10. stol.) – východní Evropa 

Architektura - ………… oblouk (okna, strop, vchod) 
- Stavební materiál - ………………. (Kvádříkové zdivo) 
- Mohutné ………………. …………… 
- …………. = stropní konstrukce podepřená silnými zdmi 

o Valená nebo křížová 
- Ústupkový portál (vstup) 
- Sdružené okno 
- Fresky 

Stavby – církevní = ………………., …………………… 
- Světské – hrady, měšťanské domy, mosty, městské paláce 

Rotunda = malý …………. S …………. Půdorysem 
- Apsida = ……………………………………… 
- Př. rotunda sv. Jiří na hoře Říp, rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě a v ČT, rotunda sv. Michala na Vyšehradě 

Bazilika = rozsáhlejší ……………….  S ………………… půdorysem 
- Trojlodní stavba 
- Př. bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

Literatura – psaná ……………….., ruční přepis → drahé 
- Psalo se na ……… seříznutým ……………… 
- Legendy = příběhy o …………………. 

o Př. legenda o sv. V……………, legenda o sv. L……………., o sv. V……………. 
o Legendy o Konstantinovi a Metodějovi 

- Kroniky = zápisy o …………………… 
o Kronika česká od ………. = naše nejstarší dochovaná kronika, psaná …………… 
o D………. kronika = 1. česky psaná kronika 

- Hrdinské zpěvy = vyprávění o …………………………………………………… 
Hudba – latinské náboženské písně (např. Hospodine ………… …….. = 1. česká píseň) 
Móda – vychází z římské a byzantské módy 

- Ženy – vyšší postavení: dlouhé šaty, řasený plášť 
o Vdané bohaté – závoj 
o Svobodné – čelenky a rozpuštěné dlouhé vlasy 

- Muži – opásaná halena + úzké kalhoty, Kožené boty, Krátké vlasy, vousy 
- Chudí – oděv nevýrazné barvy 



 

Překreslit/vytisknout a nalepit do sešitu: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FYZIKA 
učivo do 20. 3. 2020 

Téma: ČOČKY 

- zápis doplnit do sešitu (oskenované 2 stránky) 

- pracovat s učebnicí str. 59 – 61, obr. str. 63 a 66 (pročíst text, schémata, obrázky) 

 

 



 
Přidávám ofocený sešit (pokud je to pro někoho nečitelné) 

 

 



 

ZEMĚPIS 
Učebnice str. 102 -103 

Nastudovat kapitolu Střední východ a do sešitu zapsat jednoduchý zápis k jednotlivým státům, jak jsme to dělali 

tento týden. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
Opravené zadání: 
 
1. napsat slova a fráze z 8.. lekce do slovníčků 
 
2. Pupil's book - přečíst a přeložit  text str.53, umět číst na známky 
 
3. Workbook doplnit str. 49,50 

 

 


