
Materiály k samostudiu 

Středa 8. 4. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Časování sloves – čas minulý. 
PS – str. 28, cv. 3, 4 
UČ – str. 144, cv. 14 do školního sešitu (V 2. osobě jednotného čísla se u 
zvratných sloves připojuje k příčestí ses, sis: smál ses, přála sis.) 
 
 
I. Březinová: Pod psa a pro kočku 
Čítanka – str. 130, 131 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Sčítání a odčítání čísel nad 10 000. 
PS – 61 (celá) 
Písemné násobení dvojciferným činitelem. 
UČ – str. 73, cv. 1 
 
Násobíme takto (vysvětleno v úvodním příkladu na str. 73): 
 
   3 645 
.       24 
14 580 
7290 _ 
87480   
 

 

 

 

 



PŘÍRODOVĚDA 

ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – ZELENINA 

- Pročíst text a prohlédnout obrázky v učebnici na str. 55. 

- Dělení zeleniny dle části těla, pro kterou ji pěstujeme uč. str. 55 – žáci si překreslí (přepíší) 

rozdělení zeleniny → zelené rámečky (zelenina → kořenová, cibulová, listová, košťálová, 

plodová) a ke každému druhu zeleniny (kořenová, cibulová, listová, košťálová, plodová) si 

napíší dle učebnice alespoň 2 příklady. (např. kořenová – mrkev setá, miřík celer)… 

 

VLASTIVĚDA 

Václav II. – schopný politik a diplomat 

Václav III. – poslední Přemyslovec 

UČ – str. 22 

 

Děti si udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

Václav II. – schopný politik a diplomat 

- podporoval rozvoj měst, řemesel a obchodu 

- zavedl měnu – pražský groš 

- stal se i polským králem  

- pro syna Václava III. získal uherskou korunu 

 

Václav III. – poslední Přemyslovec 

- vládl třem královstvím – českému, polskému a uherskému 

- vládl pouze jeden rok 

- 1306 - zavražděn v Olomouci (konec vlády Přemyslovců)  

- Přemyslovci vymřeli po meči (Václav III. neměl potomka) 

 



Ve videu najdou děti odpovědi na následující otázky, které vypracují do sešitu. 

Odkaz na video (Dějiny udatného českého národa – díl 31, 32): 

https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs  

https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY  

Děti si do sešitů napíší odpovědi na tyto tři otázky: 

1. Kdo vychovával Václava II.? 

2. Kde bylo naleziště stříbra, ze kterého se vyráběl pražský groš? 

3. Ve kterém roce a v kolika letech zemřel Václav II.? 

4. V kolika letech se ujal vlády Václav III.? 

5. Jaké je přesné datum úmrtí Václava III.? 

6. Kolik let celkem vládli Přemyslovci? 

https://www.youtube.com/watch?v=TZJ-EblYfbs
https://www.youtube.com/watch?v=1XfRgjIh6tY

