
Učivo 11. – 13. března
 
ČJ 

Cílem je rozpoznat v textu slovesa v rozkazovacím a podmiňovacím způsobu a aktivně 
používat jejich tvary. 

V učebnici je výklad na příslušných stranách v tmavě oranžové bublině. Procvičení je pak 
náplní jednotlivých cvičení. Některá cvičení zadávám písemně – do sešitů ČJ. Pokud děti sešit 
dopíší, opatřete jim prosím jakýkoliv sešit jiný. Zbytek cvičení na dané straně projděte s dětmi 
ústně. 

Grafický přehled slovesných způsobů je v učebnici na straně 133.
Učivo: učebnice s. 93, 94, 95. Písemně: 94 cvičení 5, 95 cvičení 8.

M
Cílem je zopakovat si učivo 5. celku. 
Učivo: pracovní sešit A (PSA) s. 61, 62, cvičení 1 až 8
Dvě poslední úlohy nejsou zadané, protože nemáme dokončeno učivo o obsahu čtverců a 

obdélníků a o převodu příslušných jednotek. 

ČAJS
Cílem je osvojit si učivo o době pohusitské v Čechách a o rodu Jagellonců na českém trůnu. 
Učivo: učebnice s. 84, 85, PS strana 69
Video: Dějiny udatného českého národa, díly 45 až 49 (volně dostupné na youtube)

Zápis do sešitu:
I.
Doba pohusitská

Po husitských válkách vznikla nová církev – Jednota bratrská. Odmítala násilí a 
hromadění  majetku. Tato církev existovala tajně (nebyla povolená). Její členové si říkali čeští 
bratři.

V této době byl vynalezen knihtisk – knihy se nemuseli opisovat ručně, jako dosud. Tím se
rozšířilo vzdělání (knihy byly dostupnější, pro více obyvatel). Bible kralická – první tištěná bible 
v českém jazyce.

Králem byl Jiří z Poděbrad. Jediný český král, který nebyl z královského rodu. Byl 
šlechticem kališnického vyznání.
II.
Rod Jagellonců

Nástup na český trůn po smrti Jiřího z Poděbrad.
Polský rod.
Vladislav II. Jagellonský, Ludvík Jagellonský
Za vlády Jagellonců se zhoršoval život poddaných- museli stále více pracovat na panském,

na svoji obživu měli málo času a sil. Rozšiřovaly se krádeže, lupičské tlupy.
Jagellonci vybudovali například Vladislavský sál na Pražském hradě.

AJ
Cílem je procvičení slovní zásoby na téma MÓDA.
Učivo: PS s. 46, cv. 1, 2


