
4. A Domácí výuka  od 25. 5. do 29.5. 

 ČJ   Uč. 108/ Způsob podmiňovací – žluté tabulky – přečíst 

       do sešitu:   vyčasovat sloveso ČÍST  v podmiňovacím způsobu 

                      ( viz. uč. 108/tabulka -  Tvary podmiňovacího způsobu) 

      Uč. 108/2 a,b, slovesa vypsat do sloupečku a určit osobu a číslo 

      Uč. 109/3 a,b,c, piš do sešitu podle zadání 

      Uč. 109/4 věty s doplněným tvarem pomocného slovesa do sešitu 

      Uč. 109/7 Utvoř věty v podmiňovacím způsobu 

     PS s. 63/1 – 4 pracuj podle zadání 

 

M  uč. 142/ výpočet zlomku  z daného čísla – zopakuj si (zelené tabulky) 

      https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U  

      Uč. 142/9 – 11 slovní úlohy – výpočet + odpověď 

            142/12 – piš jen výsledky 

            142/13  4 příklady na dělení + k.: 

            143/16 – 19 slovní úlohy do sešitu  výpočet + odpověď 

 

Př    opakovací list  Hospodářská zvířata 

        nové: Pes domácí a kočka domácí  - uč. 59 – přečíst 

        zápis do sešitu – poslán mailem 

 

VL   opakovací list Jihomoravský kraj 

       nové: Olomoucký kraj – uč. 28-29 přečíst 

      zápis do sešitu v mailu, slepá mapka – podle uč. 28 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hjF7U-5l87U


 

 

1.  Hospodářská zvířata chováme pro __________. 

       Ptákům chovaným u lidských příbytků říkáme ___________. 

2. Pojmenuj zvířata na obrázcích a doplň text. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Hospodářská zvířata – opakování    4.r.     Jméno: ______________ 

Chová se pro: ___________a __________. 

Podle příjmu potravy je _____________. 

Chovaný pro maso se nazývá __________, pro vejce _________. 

Chová se pro ___________a___________. 

Podle příjmu potravy je ________________. 

Mezi prsty má ________________. 

Chová se pro _________, ____________ a __________. 

Podle příjmu potravy je ______________. 

Podle příjmu potravy je ________________. 

Chová se pro __________, kterému se říká ____________. 

Z jeho _____________ se vyrábí ______________. 
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Podle příjmu potravy je _____________. 

Patří mezi ___________dobytek. 

Chová se pro _________, ___________a ________. 

Podle příjmu potravy je ______________. 

Chová se pro _________, kterému se říká ____________. 

Dává nám ____________ a __________. 

Podle příjmu potravy je _____________. 

Je to lichokopytník – sudokopytník. 

Využívá se pro _____________a ___________________. 

Podle příjmu potravy je _______________. 

Chová se pro _________, ____________a _________. 

 

Podle příjmu potravy je ______________. 

Chová se pro ___________ a ___________. 

Samice se nazývá __________. 
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1. Kde se rozkládá Jihomoravský kraj? ____________________ 

2. Krajským městem je ____________. Je to v pořadí ____ největší město v ČR. 

    Nad městem se vypíná hrad _____________.  Významný strojírenský   

    závod  je zaměřen na výrobu _____________ značky ____________. 

   V tomto městě se na velké ploše rozkládá  výstaviště, kde se konají ________.     

   Ve městě je zastoupen také _______________a _____________ průmysl. 

3. V kraji se rozkládají dvě velké nížiny: _________________a______________ 

4. Na severu kraje se vypíná __________ vrchovina, jejíž součástí je vápencové     

    území ____________________.  Na jihu kraje se rozkládá CHKO _________.     

5. Mezi největší řeky kraje patří: ____________a _______________.  

6.  Vypiš dvě velké vodní nádrže  a řeku, na které se nachází: 

      _______________ a _______________ na řece _______________ 

7.  U města Hodonín jsou menší naleziště ____________a ________________. 

     Další nerostné suroviny, které se v tomto kraji těží jsou: ________a_______ 

8. Jak se jmenuje národopisná oblast v okolí Hodonína? _________________ 

9. Které město je známé vinařstvím? ___________. 

10. Jaký závod je ve městě Znojmo? Co se tu vyrábí?______________________ 

11. Nejznámějším zámkem je zámek  _ _ _ _ _ _ _ . 

12. Jak se nazývá rozsáhlá přírodní oblast zcela vybudovaná člověkem? 

      _________________________________ 

13. V okolí měst _____________,______________ a _____________jsou 

      velká  archeologická naleziště. Známou soškou je _________________.     

       

 

  Jihomoravský kraj – opakování     Pracuj s mapou!   Jméno: _____________ 


