
Učivo od 19. 3. 2020 do 31. 3. 2020 

Moji milí žáci, zdravím Vás z Kroměříže. Doufám, že jste všichni zdraví a občas koukne i na 

něco ze školy.  

Tak musíme společnými silami postoupit dále v učivu. Budu se snažit Vám připravit látku a 

pokynu jak postupovat. 

Takže začínáme. 

 

Dějepis:  

Předpokládám, že jste si stranu 42 a 43 – přečetli, pokud ne, najděte si chvilku. 

Zápis posílám – viz. níže 

Hospodářský rozvoj po roce 1848 

V druhé polovině 19. století (po zrušení nevolnictví a roboty) dochází k velkým 

změnám v hospodářství českých zemí. Venkovské obyvatelstvo již nemusí robotovat a 

nechává se najímat velkostatkáři na práci na velkostatcích. Snahou je vypěstovat co nejvíce 

plodin a tomu napomáhají zemědělské stroje.  

Vypěstované plodiny jsou pak následně zpracovávány v potravinářském průmyslu – 

cukrovary, lihovary a pivovary. Dále se rozvíjí také průmysl textilní, železářský, strojírenský 

a sklářský. Vznikají také množství malých živností. 

Dokončují se důležité železniční tratě a rozvíjí se doprava. 

Mění se skladba obyvatelstva ve městech – šlechtu nahrazuje zámožné měštnastvo 

(majitele továren a bank), je zde početná vrstva živnostníků a úředníků a hlavně dělníci.  

Hospodářský růst má za následek stoupající počet dělnictva. Dělníci jsou často nespokojeni 

s pracovními podmínkami, délkou pracovní doby či platem. Dělníci se scházejí ve spolcích, 

kde se snaží řešit své problémy. Snaží různými způsoby odporu dosáhnout svých požadavků 

(STÁVKA).  Vzniká politická stana, která má hájit požadavky dělníků a drobných 

živnostníků – Sociálně demokratická strana (založena v Praze). Socialisté jak se jim říká, 

mají prosazovat lepší životní podmínky pro dělnictvo.  

Pracovní sešit str. 33 - 35 

 

 

 

 



Přírodopis 

Učivo jsem poslala již minulý pátek. Stačí jen si ho přečíst a text nalepit do sešitu. V učebnici 

si přečti str. 50 -55 

Pracovní sešit 14 – 17. Při práci v PS používej učebnici – jistě si vše nebudeš pamatovat ☺) 

Fyzika 

Určitě máš zájem si vyzkoušet nějaký pokus, co? Takže směle do toho. Str. 70 cvičení 1( 

místo skleněné desky použij brčko na pití)  a 2.  

 

V sešitě si vynechej místo na kopii textu ze strany 70 „ Co jsme se naučili“ (pokud máš 

možnost si kopii pořídit, můžeš si text nalepit) 

 

Nové učivo: přečti si text v učebnici 71-74  

Text přepsat do sešitu 

Co všechno dovedou čočky 

 Pomocí čoček (spojky) můžeme přenášet obraz na stěnu či bílý papír. Papír však musí 

být ve správné vzdálenosti od čočky – spojky, jinak obraz nebude ostrý.  

Nakresli si obrázek str.71 – první obrázek. 

 Promítací přístroj 

 Podobně pracuje promítací přístroj v kině. Pokud budeme promítat rychle jeden 

obrázek za druhým, bude nám připadat, že jsou v pohybu.  

 Fotoaparát 

 Spojka může dělat obrázek různých věcí. Ve fotoaparátu dopadne obrázek na citlivou 

destičku, která pomocí el. energie zaznamená obrázek do paměti. Aby byl obrázek ostrý – 

musí být čočka ve správné vzdálenosti – musíme zaostřit. Čočku musíme přisunout nebo 

vysunout blíž. Na destičku fotoaparátu musí také dopadat dostatečné množství světla – jinak 

bude fotka tmavá či moc světlá.  

 Stejně pracuje i videokamera. Ta fotografuje snímek za snímkem- následně vidíme 

film. 

 Mikroskop 

 Mikroskop používají vědci nebo lidé, kteří potřebují vidět hodně malé věci. V lupě je 

jedna čočka – spojka. V mikroskopu je čoček několik. Proto zvětšují více. 



Matematika 

 Vypočítej do sešitu geometrie:  

1. Vypočítej obsah čtverce (S= a x a) o straně délky 20 m (14 cm, 2 m) 

2. Vypočítej obsah obdélníku (S = a x b) o délce strany a = 5 m, b = 3 m 

3. Učebnice str. 68/18,19 

4. Sestroj čtverec ABCD o velikosti strany a = 5 cm. Vypočti jeho obvod (o = 4 x a) a 

obsah (S = a x a) 

5. Sestroj obdélník ABCD o velikosti strany a = 6 cm, b = 3 cm.  Vypočti jeho obvod (o 

= 2 x (a + b)) a obsah (S = a x b) 

6. Vypočítej do sešitu matematika – uč. str. 39/2 – písemně pod sebe 

Dávej pozor, abys měl desetinnou čárku ve všech číslech pod sebou (podívej se ještě 

jednou na zelené vysvětlení v učebnici str. 38 

7. Uč. str. 39/3, 4 

8. Uč. str 39/5 – použiješ vzorec na obvod obdélníku O = 2 x (a + b) Nezapomeň na 

odpověd ☺ 

9. Uč. 40/6, 7, 10 

 

Český jazyk 

Nezapomínej si číst – je správný čas na dobrou knihu ☺ 

Napiš do sešitu školního – mluvnice: 

1. Uč. str. 41/31 a, b,c 

2. 42/33, 35, 36 a, b – napiš do sešitu Jč – ml. 

3. Pracovní sešit – str. 21/1-5 Velikonoce 

 

Německý jazyk  

Opakuj a procvičuj lekci 3 včetně pracovního sešitu. Doplň si pracovním sešitu chybějící věci 

v lekci 1 a 2. Používej aktivně google překladač.  

A něco málo k přeložení. 

Die Wohnung ist neu. 

In der Wohnung sind drei Zimmer. 

Jak se jmenuješ? Jmenuji se ….. 

Máme kuchyň a dva pokoje. 

To je moje kočka Líza. 


