
Materiály k samostudiu 

Středa 22. 4. 2020 

Třída 4. D 

 

 

ČESKÝ JAZYK 

Podmět a přísudek 
PS – str. 32, cv. 1 (jen vyznačit základní skladební dvojice) 
PS – str. 32, cv. 2 
 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Jednotky hmotnosti. 
PS III. – str. 10 
UČ – str. 83, cv. 1 
 
 

PŘÍRODOVĚDA 

ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ 

- Pročíst text v učebnici na str. 57 (prase domácí, tur domácí, ovce domácí). 

- Doplnit následující text dle učebnice – str. 57 a vytvořit si tak zápis. (Žáci text opíší do 

sešitu, nebo pokud mají možnost tisku, mohou jen doplnit slova a nalepit do sešitu).: 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 

b) SAVCI: 

PRASE DOMÁCÍ se chová hlavně pro …………………………………………………. Samec prasete 

domácího se nazývá ……………………………………, samice prasnice a mládě je…………….…………… 

 

TUR DOMÁCÍ se chová pro ……………………………………., ………………………..……………… i kůži. 

Samec je …………….…………………….…, samice kráva a mládě ……………..…………………….. 



 

OVCE DOMÁCÍ se chová pro ………………………….…….., ………………………….. a …….………………………. 

Samec je beran, samice je ……………………………….……… a mládě …………………………………… 

 

- Doplňte, na základě přečteného textu v učebnici, zda tvrzení jsou pravdivá, vyberte ANO 

– NE, chyby opravte. (Žáci nemusí text opisovat, stačí napsat odpověď ANO – NE + oprava.) 

a) Prase domácí je býložravec. ANO – NE 

b) Samec ovce domácí se nazývá beran. ANO – NE 

c) Mládě prasete domácího se nazývá tele, samice ovce. ANO – NE 

d) Pro vlnu chováme tur domácí. ANO – NE 

e) Ovce domácí i tur domácí jsou býložravci. ANO – NE 

 

 

VLASTIVĚDA 

Václav IV., Zikmund Lucemburský 

UČ – str. 28 

 

Děti si udělají do sešitu na vlastivědu tyto výpisky: 

 

Václav IV. 

- starší syn Karla IV. 

- za jeho vlády nastaly zlé časy (mor, tlupy zlodějů, loupeživí rytíři) 

- zkažená církev – vláda tří papežů (prodej odpustků – bohatí lidé se mohli 

vykoupit ze svých prohřešků) 

 

Zikmund Lucemburský 

- syn Karla IV. 

- přezdívka „šelma ryšavá“ 

- za jeho vlády propukly v zemi husitské války 



- husité neuznali Zikmunda jako českého krále 

- rok po jeho přijetí na český trůn zemřel (neměl mužského nástupce) 

- 1437 – rod Lucemburků vymřel po meči 

 

 

 


