
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 1. KVĚTNA  - 5. KVĚTNA 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ KE DNI DĚTÍ!!!  

 

ČESKÝ JAZYK 

* vypracuj pracovní list Věta jednoduchá a souvětí  * vypracuj pracovní list Věta jednoduchá – 

podmět a přísudek 

* učebnice 127/2 cvičení opiš a za větný celek napiš: J nebo S, jako jednoduchá věta nebo 

souvětí, dále splň úkoly z učebnice 

* učebnice 128/5 – neopisuj, napiš vzorce souvětí – nezapomeň na spojovací výrazy!!!! 

* učebnice 129/6 napiš číslo souvětí a jeho vzorec, ostatní úkoly NE!!!  * učebnice 130/8 c), d) 

* učebnice 130/11 – každou spojku použij jednou 

* učebnice 131/12 b) – vypiš tučně vytištěná slova a napiš vzor ve stejném tvaru 

* učebnice 131/13    * učebnice 131/14 

 

MATEMATIKA 

* vypracuj pracovní list Procvičování násobení a dělení  * Vypracuj pracovní list Procvičování 

sčítání a odčítání 

*vypracuj pracovní list Co už umím – TEST 1 – OBĚ STRANY!!!! 

* učebnice 49/4 – napiš výsledky  * učebnice 49/6 – odpověz: Stačilo mu 500 Kč???? 

 

ANGLIČTINA 

* učebnice str. 4 – 9, NEZAPOMEŇ na poslech!!!! 

* pracovní sešit str. 2 – 7, na papír napiš: 3/5, 4/3, 5/6, 6/2, 7/5 



PŘÍRODOVĚDA         

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm 

zapiš do sešitu: 

SAVCI 

- jsou to obratlovci 

- zpravidla rodí živá mláďata, která sají mateřské mléko 

- jsou rozděleni do několika skupin – např. LETOUNI  – netopýr, kaloň, 

KYTOVCI – delfín, velryba, PRIMÁTI – šimpanz, gorila  

- podle způsoby výživy se dělí:  

1. býložravci (kráva, zajíc) 

2. všežravci (prase, myš) 

3. masožravci se dále dělí: - šelmy (lev, kuna) 

     - hmyzožravci (ježek, krtek) 

nakresli a popiš obrázek kočky (hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny, ocas) str. 40 

Prohlédni si obrázky a přečti si o savcích: str. 8/ krtek, 12/zajíc, hraboš, 21/ prase, 24/ srnec, 

jelen, 25/ liška, kuna, zajíc, 26/ přezimování ježci, netopýři.  

vyzkoušej si kvíz: https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm 

zajímavosti: 

Nejrychlejší savci: na souši je nejrychlejším běžcem na krátkou vzdálenost (asi 0,5 

km) gepard, gepardi dosahují na krátkých tratích (do 550 m) maximální rychlosti 100 km/h. 

Nejpomalejší savec: lenochod tříprstý se pohybuje po zemi průměrnou rychlostí 1,8–2,4 metrů 

za minutu, samice, která zaslechne úzkostný hlas mláděte je schopna k němu "sprintovat" 

rychlostí až 4 metry za minutu. 

Nejlepší skokani: klokan rudý přeskočí jedním skokem vzdálenost 12,8 m, jelenec 

běloocasý přeskočí neuvěřitelných 13,4–15,5 m, kůň dovede skočit do dálky 8 m a zajíc 

polní skočí na jeden odraz do vzdálenosti 7 m. Do největší výšky vyskočí delfín skákavý (6,2 m). 

Nejospalejší savci: za předpokladu, že porovnáváme i čas strávený v klidu během zimního spánku, 

pak jsou nejospalejšími savci syslové, jejichž zimní spánek trvá 7,5 měsíce (tj. téměř 2/3 roku). 

Sysel Parryův spí až 9 měsíců. 

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/ucime-se/prezentace.htm
https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/savci/poznavame-savce/kviz.htm


Nejhlučnější savec: nejhlučnějšími suchozemskými savci na světě jsou vřešťani, samci šíří 

hrůzostrašné křiky, když začnou křičet, jsou slyšet až na vzdálenost 15 km. 

Nejvybíravější savec: koala medvídkovitý se živí výhradně listy a kůrou některých eukalyptů, z 

500 druhů těchto stromů mu však chutná pouze 6 druhů, mezi nimi si navíc vybírá jednotlivé 

stromy, takže někdy za den probere až 9 kg listí než zkonzumuje nejkvalitnější 0,5 kg, z tohoto 

důvodu je velmi obtížné chovat koalu v zajetí. 

Nejrozšířenější: o prvenství nejrozšířenějšího savce světa soupeří myš domácí, která se zdržuje 

hlavně v lidských obydlích a potkan obecný, který žije ve volné přírodě. Rozhodně jsou oba 

nejrozšířenějšími suchozemskými savci světa. Potkan i myš se vyskytují na všech kontinentech, 

včetně Antarktidy.  

 


