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Středa 10. 6. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Přímá řeč – uvozovací věta před přímou řečí. 

 
UČ – str. 187, cv. 1 
UČ – str. 188 – Pamatujte si! (přečíst) 
UČ – str. 188, cv. 2 
 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

ZLOMKY 
Zápis zlomků. 
 
PS – str. 50, cv. 3, 4 
PS – str. 51, cv. 1, 2 
 

PŘÍRODOVĚDA 

ČLOVĚK A PŘÍRODA – PLAKÁT 

- Žáci se podívají do učebnice na str. 70 – 72 (ČLOVĚK A PŘÍRODA). 

- Vyberou si jedno z uvedených témat, text si prostudují a vytvoří k vybranému tématu 

plakát.  

a) Význam přírody pro člověka 

b) Znečišťování přírody 

c) Jak můžeme pomoci 

d) Ochrana přírody 

e) Ochrana přírody v našem okolí  

 



- Velikost plakátu minimálně A4, nejlépe na čtvrtku, žáci mohou malovat, tisknout, lepit… 

- Na dokončení plakátu mohou pracovat i v pátek. 

 

VLASTIVĚDA 

Opakování učiva 

Vypracujte písemně tyto úkoly: 

1. Kdo to mluví? 

a) Konečně se mně, přemyslovskému knížeti, podařilo to, o čem snili mí 

předchůdci. Poprvé ozdobí mou hlavu královská koruna, kterou budou 

dědit i mí potomci. 

Mluví _________________________ 

b) Byli jsme pozváni na Velkou Moravu, abychom sloužili mše ve 

slovanském jazyce, a šířili tak křesťanskou víru i mezi prosté lidi. 

Mluví _________________________ 

c) Moje matka se jmenovala Drahomíra, moje babička Ludmila. Ta mě 

vychovávala, měl jsem ji moc rád. Můj vlastní bratr mě dal zavraždit. 

Mluví _________________________ 

d) Říká se mi „Otec vlasti“, protože jsem si Prahu a českou zemi opravdu 

zamiloval a dobře se o ni staral. Období mé vlády připomíná mnoho 

gotických staveb a nové korunovační klenoty. 

Mluví _________________________ 

e) Upálili mě, protože jsem se nebál poukazovat na špatnosti ve 

společnosti. 

Mluví _________________________ 

f) Náš rod vládl v českých zemích nejdéle ze všech panovnických rodů. 

Zajímal jsem se o umění a vědecké poznatky. Nashromáždil jsem 

velkou sbírku uměleckých předmětů. 

Mluví _________________________  

 



2. Doplňte první části neúplných slov tak, aby vznikly názvy jednotlivých 

období našich dějin. Nezapomeňte na správné pořadí! 

____________VĚK  ______________VĚK _____________VĚK 

 

3. K tomuto úkolu použijte internet. Do vyhledávače zadejte heslo 

„platidla na českém území“. Na prázdné linky napište názvy mincí, které 

se v té době razily a kterými se platilo. 

a) keltské mince         _________ 

b) mince, kterými se platilo v 10. – 13. století   _________ 

c) mince ražené za vlády Přemysla Otakara I. a II.   _________ 

d) mince, kterými se platilo od roku 1300 do konce 16. století _________ 

 

4. Škrtněte nepravdivá tvrzení o románských stavbách. 

a) Románské stavby mají silné neomítnuté zdi z kamene. 

b) Okna jsou velká, mají obdélníkový tvar. 

c) Okna jsou malá, horní část má tvar oblouku. 

d) Uvnitř je díky velkým oknům dostatek světla. 

e) V románském slohu se stavěly hlavně zámky. 

f) Aby klenba nespadla, podpírají ji silné sloupy. 

g) Klenby nemusely být podepřeny, protože byly nízké. 


