
Tak dneska začínáme vlastivědou 

Vlastivěda – str. 58 „Hospodářský rozvoj českých zemí“ 
 
Nejdříve si opiš zápis do sešitu 
 

Hospodářský rozvoj českých zemí 
19.století – průmyslová revoluce (rozvoj vědy, technické vynálezy, hromadné zavádění strojů 
do výroby) 
Parní stroj – nejvýz.vynález  
 - rozvoj těžby uhlí – k pohonu parních strojů 
 - výroba oceli – k výrobě strojů, nářadí, kolejnic, ke stavbě mostů 
  - rozvoj strojírenství – Škodovy závody v Plzni /zakladatel Emil Škoda/ 
 - rozvoj železniční dopravy 
Mnoho lidí z venkova se stěhovalo do měst za prací v továrnách.   
  - koncem 19.století - rozvoj automobilového průmyslu  
 

Teď si přečti pozorně celou kapitolu str.58 – 59, prohlédni si obrázky  
Nakonec si ústně zodpověz následující otázky. Když nevíš, najdi si odpověď v učebnici 
 

 Co byla průmyslová revoluce 

 Nejvýznamnější vynález, jeho využití 

 Která průmyslová odvětví se především rozvíjela 

 Jmenuj průmyslové oblasti v českých zemích 

 Jak se změnila práce v zemědělství 

 Kdo byl Emil Škoda 

 Proč se mnoho lidí z venkova stěhovalo do měst 

 Co se označuje názvem „činžák“ 

 Pokus se podle jedné z fotografií odhadnout, kdo to byl Jan Kašpar 

 Co je českým vynálezem v cukrovarnickém průmyslu 

 Co vyráběla firma Laurin a Klement 
 

 
Český jazyk – pracuj do sešitu 
  

1/ Doplň koncovky přídavných jmen a zdůvodni. 
  
Vzor: Hladový vlk   - mladý   ps -  spřežení 
s rybí   kostí       saňov - psi 
orl -  křídla       Bíl - tesák 
rychl -   pštros      osaměl - cestovatel 
zdrav – lidé      odvážn – cestovatelé 
na bíl – ch ubrusech     mezi hol – mi zdmi 
z ps – ho štěkání     do sysl – díry 
s mal – m-  dětmi     filmov - fanoušci 
 
        



2/ Tvoř 1.a7.pád množného čísla 
    1.pád     7.pád 
Bíl -  kocour  …………………………………..  ……………………………………….. 
Mal -  strom  …………………………………..  ……………………………………….. 
Orl -  dráp  …………………………………..  ……………………………………….. 
Motýl -  křídlo  …………………………………..  ……………………………………….. 
 
3/ Vymysli ke každému podstatnému jménu 3 vhodná přídavná jména 
Míč - …………………………………………………  nanuk - ……………………………………………. 
Dort - …………………………………………………  slunce - …………………………………………… 
 
4/ Přídavná jména převeď do množného čísla  
Krotký pták – ………………………….ptáci  ubohý pes - …………………………………..psi 
Drahý přítel - …………………………přátelé  velký  medvěd - ……………….…medvědi 
Plachý kůň - …………………………..koně   pestrý pstruh - …………………,pstruzi 
 
5/ Přečti si jídelníček: z podstatných jmen utvoř přídavná jména 
(šunka) pěna, (turista) salám, (kuře) vývar, (játra) knedlíčky, (hrách) polévka, (maminka) 
bramboračka, (vepř) maso, (příroda) řízek, (brambora) salát, (Morava) zelí, (zmrzlina) pohár, 
(Zuzanka) palačinky)  
 
Nezapomínejte si číst  
 
Matematika 
Převody jednotek učebnice str. 74 
Nejdříve si zopakuj jednotky délky – z e l e n ý    r á m e č  e k 
 
A teď se dej do převádění : piš do sešitu 
Str. 74/2a,b,c  str.74/4  str.74/5 str.74/3 str.74/ 7 ústně 
 
Sami si můžete počítat jakékoli příklady na sčítání, odčítání, dělení, násobení. Tím určitě nic 
nezkazíte  
 
Na závěr.   Tady jsou výsledky slovních úloh, které jsem  vám zadávala 17.3. 
1/ Za čtyři křesla a stolek zaplatil dědeček 13 400 Kč. Kolik stálo jedno křeslo, jestliže cena 
stolku je 1 600 Kč? ( výsledek: 2 950 Kč) 
 
2/ Do školy byly zakoupeny nové atlasy, které stály celkem 3 200 Kč. Kolik jich škola 
zakoupila, jestliže cena jednoho atlasu je 80 Kč? (výsledek: 40 Kč) 
 
3/ V prodejně textilu prodali v říjnu zboží za 128 352 Kč, v listopadu za 198 440 Kč a tržba 
v prosinci byla ještě o 86 720 Kč vyšší než v listopadu. Za kolik korun prodali zboží 
v posledním čtvrtletí roku? (výsledek: 611 952 Kč) 
 


