
Materiály k samostudiu 

Úterý 16. 6. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Řeč přímá. Uvozovací věta vložená do přímé řeči. 

 
UČ – str. 190, cv. 1 (pouze ústně) 
UČ – str. 190  – Pamatujte si! (přečíst) 
UČ – str. 190, cv. 2 
 
Čtení - vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

ZLOMKY 
 
PS – str. 55 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. M. Bretové + skupina pí. uč. T. Helclové 

Prince Bruncvík and the lion./Princ Bruncvík a lev. 
 
PS – str. 65 
 
Cvičení 1 

 Žáci si prohlédnou obrázky a česky popíšou, co na nich je. 
 
Cvičení 2 

 Žáci si přečtou text a sledují obrázky v pracovním sešitě (cv. 1). 

 Potom přiřadí věty ke správným obrázkům. 
 

Řešení: 
1b, 2a, 3e, 4d, 5f, 6h, 7c, 8g 
 



Procvičování učiva Lekce 1 – Sports time/Sporty: 
 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport1.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport3.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport5.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport6.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport7.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport8.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport10.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport11.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport12.htm 
 
Rozšíření slovní zásoby – další sporty: 
 
https://www.learningchocolate.com/content/sports 
 
 
 
 
VLASTIVĚDA 
 
Opakování učiva 

 

Vypracujte písemně tyto úkoly: 

 

1. Přečtěte si pozorně popis svatební hostiny. Potom posuďte odpovědi a 

rozhodněte, které jsou pravdivé, které nikoliv. Zakroužkujte jednu 

z možností ANO – NE. 

Svatba Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny se konala v úterý 1. září 

1310 v německém městě Špýru. Půvab české princezny, její zteplá postava 

i krásné černé vlasy budily všeobecný obdiv. Po obřadu začalo velké 

hodování, které trvalo 8 dní. Kromě mnoha druhů mas a dobrot se 

podávala také docela obyčejná krupičná kaše slazená medem. Krupice 

proto, aby manželé měli tolik dětí, kolik má kaše zrnek. Na svatební tabuli 

se objevila i jídla „na podívanou“, například páv pečený i s ozdobným 

ocasem a korunkou. 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport3.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport5.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport6.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport7.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport10.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport11.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/sport/sport12.htm
https://www.learningchocolate.com/content/sports


 

A) Nevěsta pocházela z českého rodu Přemyslovců.    ANO – NE 

B) Svatba byla ve stejném roce, ve kterém vymřeli Přemyslovci po meči. ANO – NE 

C) Svatební obřad i hostina se konaly na Pražském hradě.   ANO – NE 

D) Lucemburkové byl starý český rod.      ANO – NE 

E) Svatební hosté obdivovali hlavně nevěstiny krásné blonďaté vlasy. ANO – NE 

F) Na svatební hostině museli jíst novomanželé také krupičnou kaši.  ANO – NE 

 

 

2. Ke jménům českých panovníků z rodu Lucemburků doplňte události, 

které se vztahují k době jejich vlády. 

 

Události: půjčoval si od šlechticů peníze; nový most přes Vltavu; 

nezvládl problémy v zemi; nové korunovační klenoty; 

většinou pobýval v cizině; založil v Praze univerzitu; začala 

stavba Chrámu sv. Víta; prodávání odpustků; hrad Karlštejn; 

„Otec vlasti“; nová část Prahy. 

 

Jan Lucemburský   Karel IV.   Václav IV. 

_____________   _____________  ______________ 

_____________   _____________  ______________ 

_____________   _____________  ______________ 

_____________   _____________  ______________ 

_____________   _____________  ______________ 

 

 

 



3. Po románském slohu přišel koncem 13. století do českých zemí sloh 

gotický. Nejvíc gotických staveb u nás vyrostlo ve 14. století. Spojte 

názvy staveb s fotografiemi. 

 

    PRAŠNÁ BRÁNA 

  

     KARLŮV MOST 

    CHRÁM SV. VÍTA 

      KARLŠTEJN 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2Fclanek%2Fo-opravu-karlstejna-temer-neni-zajem-40296446&psig=AOvVaw0BKfL0ULlmryBJoCLoBFhD&ust=1592215552620000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi97qyHgeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKatedr%25C3%25A1la_svat%25C3%25A9ho_V%25C3%25ADta%2C_V%25C3%25A1clava_a_Vojt%25C4%259Bcha&psig=AOvVaw2l2hOT95b3hafGggcupxhf&ust=1592215596429000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNif_LyHgeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FKarl%25C5%25AFv_most&psig=AOvVaw0lAIJ4JKvCNHXfRf_9wdpI&ust=1592215626740000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC2idGHgeoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.kralovskacesta.cz%2Fcs%2Fprohlidka%2Fobjekty%2Fprasna-brana.html&psig=AOvVaw1slYGNzcfx5exEfRI_q6MO&ust=1592215664262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMC1u96HgeoCFQAAAAAdAAAAABAD

