Vlastivěda, čtení, informatika

1.3. – 5.3.

jméno: ..........................

Čtení: 145 – 146 – Jak jsme tátovi vybrali nevěstu
Odpovídej celými větami:
1. Kdo je Elsa a Julek? Koho hledají a proč?
2. Proč se Julek stará o domácnost, proč myslíš, že pral prádlo?
3. Jakou písničku si prozpěvovala Elsa?
4. Najdi v textu přirovnání.
5. Kdo je Marietta?
6. Jaký plán vymysleli, aby tátu dostali do pekařství?
7. Co táta vyhrál? Co bys s touto výhrou udělal ty? 
1.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _______________________________
_______________________________
_______________________________
4. ____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. Pokus se namalovat Elsin úsměv

Plzeňský kraj

1.3. – 5.3.

- KM: ___________________________
povrch vrchoviny: ____________________________________________________________
vodstvo – napiš, které významné řeky oblastí protékají
Berounka vzniká soutokem řek M_______ a R____________ ve městě P___________. Dalšími
významnými řekami tohoto kraje jsou Ú__________, Ú___________, O____________.
Vodními nádržemi jsou H____________ na řece M_________
N___________ na řece Ú__________.
Města a jejich význam: V okolí Domažlic se nachází národopisná oblast _______________.
Napiš charakteristické prvky této oblasti: _______________________________________________.

V této oblasti se těží ______________ na výrobu _______________ keramiky.
Město
Plzeň

Význam, průmysl

Cestovní ruch (hrady, zámky, turistika)
Turisté mohou obdivovat __________jezero na Šumavě. Jezero je přirozené X uměle vytvořené (podtrhni)
Můžeme zde navštívit také vodní hrad Š____________, či zříceninu hradu R___________.

Evropa – Hranice, poloostrovy, ostrovy

1.3. – 5.3.

1

A

2

B

C

D
3

1. Pojmenuj ostrovy Evropy – 1 _____________________________
2 _____________________________
3 _____________________________
2. Pojmenuj poloostrovy Evropy A ___________________________
B___________________________
C___________________________
D___________________________
3. Červenou pastelkou přímo zakresli hranice Evropy a vepiš přímo do mapky, co tvoří hranici

4. Doplň text:
Evropská unie vznikla _______________________. ČR je členem EU od __________________________.
EU má _________ členských států. Hlavní město EU - ___________________. Měnou je ________________.
Cílem EU _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

INFORMATIKA – 1.3. – 5.3.

Jméno: ___________________________

Pracuj ve Wordu
1. Otevři si nový dokument
2. Opiš text bez chyb - záměrně jsem napsala text bez diakritiky (bez háčků a čárek)  - ty napiš správně

Rybar sedi na brehu reky, v ruce drzi rybarsky prut a ceka a
ceka. Voda sploucha a sumi, vcelky a mouchy kolem nej bzuci,
ale ulovek zadny. Az po dlouhe chvili se panu Matejkovi zdalo,
ze se prut pohnul. Prudce zatahl a hop! Z reky ale nevytahl
zadnou rybu, vlasec se zamotal do vetve stromu, ktera spadla
do reky, a prut se malem zlomil. Zacalo prset a rybar musel jit
domu. Tak i tentokrat ryby svuj zapas s panem Matejkou
vyhraly. „Jen počkejte zítra,“ volal na ne pan Matejka a uz
utikal, aby nezmokl.
3. Zopakuj si: Když chci na textu něco změnit, text si označím zmáčknutím levého tlačítka a táhnutím myši
Když chci posunout větu, pracuji s klávesou enter.
Vzpomeň si na kroky tam a zpět – šipky…
Úprava textu:
a)
b)
c)
d)
e)

Každá věta na novém řádku
První věta je napsána písmem Arial Black, velikost 14, ve větě jsou slovesa červeně.
Druhá věta je zeleně napsána písmem Cambria, velikostí 13, podstatná jména kurzívou a podtržená červeně.
Třetí a čtvrtá věta je napsaná velikostí 10, písmem Times New Roman. Obě jsou přeškrknuty.
Pátá věta je napsána písmem Cambria, černě, velikost 12. Za pátou větu napiš správný vzorec souvětí
modrou barvou.
f) Šestou větu napiš stejně jako první větu a ještě ji zarovnej do bloku
g) Sedmou větu napiš stejně jako pátou větu a zvýrazni ji žlutou barvou.
h) Poslední větu napiš každé slovo jinou barvou, jiným písmem a jinou velikostí.
4. Vše po sobě zkontroluj a práci buď odešli na školní email jako dokument (popros rodiče o pomoc) – ještě
jsme se neučili
nebo ji vytiskni a odevzdej s kontrolními listy.

