
Materiály k samostudiu 

Středa 15. 4. 2020 

Třída 4. D 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa – opakování. 
PS – str. 29, cv. 2 
PS – str. 29, cv. 3 
 
Tvary rozkazovacího způsobu  
UČ – str. 148 

- nastudovat oranžovou tabulku 

- cv. 2 – stačí pouze ústně  

(př. Půjdeš se mnou domů. – Pojď se mnou domů!) 

- cv. 3 – zapsat do školního sešitu (možné i jako diktát) 

(odůvodnit psaní hlásek např. pověs – pověsit, rozvaž – rozvážeš,  

vyřešte – vyřešit, vyřež - vyřežeš atd.) 

 

J. K. Rowlingová - Harry Potter 
Čítanka – str. 133 - 135 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Písemné sčítání a odčítání do milionu 
PS III. – str. 4, cv. 1 
PS III. – str. 4, cv. 2, 3 + sloupeček vlevo 
 
Pracovní sešity (3. díl) na matematiku jsou stále k vyzvednutí na vrátnici školy. 



Pokud někdo nemá možnost si sešit vyzvednout, je možné využít elektronickou 

verzi, kterou nabízí vydavatelství v době karantény ke stažení zdarma: 

https://flexibooks.cz/matematika-a-jeji-aplikace-4-3-dil/d-
78305/#.XodhnYgzY2x  
 
 

PŘÍRODOVĚDA 

ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ – OPAKOVÁNÍ 

- PS str. 25 cv. 1, 2, 3 

- cv. 1 - pojmenovat rostliny, 2 – vybarvit jablka, 3 – přiřadit obrázky 

 

 

VLASTIVĚDA 

Český stát za vlády Lucemburků – Karel IV. 

UČ – str. 25, 26 

 

Děti si udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

KAREL IV. 

- syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny 

- původní jméno Václav 

- velmi vzdělaný – uměl číst, psát, několik cizích jazyků 

- dal opravit Pražský hrad 

- 1346 – stal se římským císařem 

- 1347 – korunován českým králem 

 

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

Odkaz na video (Dějiny udatného českého národa – díl 37): 

https://flexibooks.cz/matematika-a-jeji-aplikace-4-3-dil/d-78305/#.XodhnYgzY2x
https://flexibooks.cz/matematika-a-jeji-aplikace-4-3-dil/d-78305/#.XodhnYgzY2x


https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA  

Děti si do sešitů napíší odpovědi na tyto čtyři otázky: 

1. Kdy se narodil Karel IV.? (přesné datum) 

2. Jak se jmenoval francouzský král, u kterého vyrůstal Karel IV.? 

3. Jak se jmenovala první žena Karla IV.? 

4. V kolika letech se vrátil Karel IV. do Čech? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA

