Vlastivěda 4. roč.

8. týden

18.10.-22.10.

PONDĚLÍ
UČIVO:

VODSTVO –ŘEKY ČR , VODNÍ NÁDRŽE

Opakování: : 1/ Trvalé opakování učiva : POVRCH ČR , VODSTVO ČR, KRAJE A KRAJSKÁ
MĚSTA ČR
ÚSTNÍ:
Orientace na mapě + Zápisy z 2. str. plánů
PÍSEMNÉ: PL, minutovky, testy, prověrky
18.10. kraje ČR - pís.
Probrané učivo: 1/Řeky ČR – Uč. 23 mapa + Nádrže ČR/ jezera, rybníky, přehrady/ Atlas 16 –
19, plán 6. týden – zápis 1+2 - umět
2/ Rozvodí, povodí, úmoří , povodně – Uč. 24 – 25 - umět
Úkoly:

1/ Uč. 4 / str. 21 – 25 - umět
2/ Práce s mapou: ATLAS str. 32 – 33 přehled krajů ČR – kraje a krajská
města , pohoří + nížiny, řeky ČR– vyjmenovat a ukázat na mapě / - budete
ve škole psát do slepé mapy/
4/ Pohoří ČR – PL 2B - pís.

STŘEDA
UČIVO:

POČASÍ

Opakování: 1/ Trvalé opakování učiva : POVRCH ČR , VODSTVO ČR, KRAJE A KRAJSKÁ
MĚSTA ČR
2/

Otázky k ústnímu zkoušení č.1 - 23

20.10. Pohoří ČR – pís.
Nové učivo:

POČASÍ - uč. 26 + ZÁPIS - umět

Úkoly: 1/ POČASÍ - uč. 26 + ZÁPIS – umět
2/Opakovat: 1.Kraje , povrch, řeky ČR – PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ / ve skupinách/
3/ Práce s mapou: Kraje , povrch, vodstvo ČR – PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ OPAKOVÁNÍ /
pojmenovat a ukázat na mapě
4/ PL 11 – Voda v krajině - obě strany - odevzdat v pátek - psát
5/ Umět státní svátky / zadáno začátkem září/ - bude hodnoceno

Vlastivěda 5. roč.

8. týden

18.10.- 22.10.

PONDĚLÍ
UČIVO: OPAKOVÁNÍ + Ústecký kraj
Opakování: A/
1/ Trvalé opakování učiva : POVRCH ČR , VODSTVO ČR, KRAJE A KRAJSKÁ
MĚSTA ČR– ústní +/ podle listu Otázky k ústnímu zkoušení/ Opakování
probraného učiva .
ÚSTNÍ:
Orientace na mapě + Zápisy z 2. str. plánů
PÍSEMNÉ: PL, minutovky, testy, prověrky2
/POČASÍ – co je počasí, teplota vzduchu, srážky
18.10. - Povrch ČR – pís.
Nové učivo: ÚSTECKÝ KRAJ
1/ Uč. 18 – 19, Atlas 44 – 45, + Zápis
Úkoly:
1/ Práce s mapou: ATLAS str. 44 - 45 + stále přehled krajů ČR – kraje a krajská
města,
pohoří + nížiny, vodstvo ČR– vyjmenovat a ukázat na mapě / - budete ve škole psát
do slepé mapy/ -úst.
2/ - Ústecký kraj Uč. 18 – 19 + PS 5.roč. úst.
3/ PL 11 – Voda v krajině - obě strany - odevzdat ve středu - psát
4/ Umět státní svátky / zadáno začátkem září/ - bude hodnoceno

STŘEDA

ÚSTECKÝ KRAJ

Opakování: Kraje a krajská města ; UČ. 10-17 + Zápis /úst. + pís./; / Trvalé opakování učiva
: POVRCH ČR , VODSTVO ČR, KRAJE A KRAJSKÁ MĚSTA ČR– ústní +/ podle
listu Otázky k ústnímu zkoušení/ Opakování probraného učiva
20.10. Kraje + kraj. města – pís.
Nové učivo:

: Ústecký kraj – Uč. 18 – 19 umět ústně podle zápisu + Zápis

Úkoly: 1/ Uč. 16 - 17 přečíst, prohlédnout si obrázky; Atlas 42 -43
2/ Práce s mapou: Atlas str. 32 – 33 přehled krajů ČR – kraje a krajská města
vyjmenovat a ukázat na mapě – procvičovat – úst.
3/ ZÁPIS - doplnit písemně a naučit se,

4/ Umět státní svátky /opakování zadáno začátkem září/
5/ PS 13/ 1-4 /odevzdáváme pís. DÚ vždy ve čtvrtek, /nejprve si přečti v učeb./
6/ Doplněný ZÁPIS odevzdat v pondělí 11.10.

4.roč.
ZÁPIS
POČASÍ
Co je počasí?
Okamžitý stav ovzduší na určitém místě
Počasí ovlivňují:
teplota vzduchu, srážky, směr a rychlost větru, množství slunečního svitu
Objevují se v předpovědi počasí
Teplota
Měříme ve stupních Celsia – př. 23°C; bod mrazu - 0°C.
Srážky
Vodní pára se sráží do kapek. Ty vytvářejí oblaka, kapky se dále spojují, zvětšují a padají na
zem jako déšť , sníh, kroupy = vodní srážky.
Co je rosa a jinovatka, jak vznikají?
Směr a rychlost větru
Vítr je neustálý pohyb vzduchu. Má vždy určitou rychlost a směr na některou světovou
stranu. Ze S je chladný, z J teplý.
Oblačnost
Oblaka jsou nahromaděné vodní páry: rozlišujeme jasno, polojasno, zataženo

5.roč.
ZÁPIS

odevzdat ke kontrole 25.10.
Ústecký kraj

Krajské město …………………………………………………………………………….

Poloha: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Povrch: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vodstvo:…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Města:.................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zemědělství: ………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Průmysl: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zajímavosti: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STÁTNÍ SVÁTKY
1.1. 1993

Vznik ČESKÉ REPUBLIKY /rozdělení Československa na Českou a Slovenskou
republiku/ - Den obnovy samostatného českého státu

8.5. 1945

Osvobození Československa / konec 2. světové války/- Den vítězství

5.7. 863

Příchod Konstantina a Metoděje - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a
Metoděje

6.7. 1415

Upálení mistra Jana Husa v Kostnici

28.9. 935

sv. Václav patron české země / zavraždění českého knížete/– Den české
státnosti

28.10. 1918

Vznik Československa / konec 1. světové války a rozpad Habsburské
monarchie / Den vzniku samostatného československého státu

17.11. 1939 demonstrace studentů / naše území obsazené Němci , uzavření vysokých škol /
1969 demonstrace studentů /za svobodu a demokracii – začátek „sametové
revoluce“/ Den boje za svobodu demokracii

