Datum__________ jméno a příjmení________________________
PŘÍRODOVĚDA – Trávicí soustava, uč. str. 46 - 47
Pracuj se textem v učebnici a doplňuj potřebné informace:
Člověk potřebuje pro svůj život _____________, _______________________
a ___________________________________________________________.
Zuby se nachází v ____________________________________, slouží k
__________________ a __________________________________________.
Ke zpracování potravy pomáhá také _______________, který také umožňuje
vnímat její ____________. Potrava se promísí se ______________________.
Zuby začínají růst zhruba ______________________________. Mléčných zubů
v dutině ústní je _________. Začínají vypadávat kolem _______ roku a pak
vyrůstají zuby ________________. V dospělosti má člověk _________ zubů.
Jak probíhá trávení:
Po spolknutí potrava putuje ____________________ a ____________________
do žaludku. Tady dochází k promíchání potravy s ______________________
_____________________________ a k dalšímu ______________________
a __________________________.
Kašovitá hmota dále postupuje do ____________________________________.
Sem jsou přiváděné látky vzniklé v ______________________ a ve
____________________________________________________ Živiny, které
se uvolnily trávením potravy s přes stěnu tenkého střeva___________________
do krve. Poslední části trávicí soustavy je ____________________________.
Nestrávené zbytky potravy se zde ____________________________,
přebytečná voda se vstřebává zpátky do těla, vzniká ______________________.
Ta se shromažďuje v ______________________ a z těla odchází ____________
________________________.
ODPOVĚZ NA OTÁZKY:
1. Kolikrát denně se doporučuje čistit zuby?__________________________
2. O zuby se musí pečovat, aby nebyly napadeny ______________________
_______________________________
3. K čištěni zubů používáme _____________________ a _______________
4. Kolikrát za rok by měl navštívit člověk zubního lékaře, aby mu zuby
prohlédl a případně ošetřil?___________________________________
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Datum__________ jméno a příjmení________________________
VLASTIVĚDA – Rozkvět Českého království, vláda přemyslovských králů
Uč. str. 6
Odpověz na otázky:
1. Kdy nastalo období rozkvětu českého království? ___________________
2. K největšímu rozmachu došlo za vlády krále
______________________________________________________
3. Jak byl označován, jakou přezdívku měl ten král?
_________________________________________________________
4. Vnuk toho to krále, který dosáhl na polskou a uherskou korunu, avšak byl
zavražděn a byl posledním mužem rodu Přemyslovce se jmenoval?
___________________________
Vláda Lucemburků, Karel IV. uč.str. 6
Kdo nastoupil na český trůn po Přemyslovcích?_________________________
Jak se jmenoval nejznámější panovník v celé tisícileté historii českého státu?
____________________
Za jeho vlády se hodně stavělo v Praze. Co to bylo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Husitské války a husitský král Jiří z Poděbrad uč.str.6-7
Kněz, který kritizoval zlořády církevních hospodářů za to byl upálen 6. června
roku 1415 se jmenoval? __________________________________________
Po jeho upálení došlo ke vzniku husitské války, kdo husitům velel?
___________________________________________________________
Měl přezdívku „husitský král“, byl jediný český panovník, který neměl
královský původ, jeho jméno? ________________________________________
Život ve středověku uč. str. 7
Komu ve středověku patřily pole, lesy, louky, rybníky a celé vesnice
s poddanými? __________________________
Kdo vlastnil kláštery, kostely a vesnice s poddanými? ____________________
Kdo především žil ve městech?_____________________________________
Komu se žilo nejhůř? ____________________________________________
Jak se nazývá sloh stavby od poloviny 14. století?_______________________
Nejznámější chrám v Praze, název? __________________________________

