
Materiály k samostudiu 

Úterý 23. 6. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Co jsme se naučili. 

 
UČ – str. 197, cv. 3, 4 
UČ – str. 198 
 
 
Čtení - vlastní četba libovolné knihy. 

 

 

MATEMATIKA   

Opakování. 
 
PS – str. 62 
 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

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

Procvičování učiva Lekce 4 – My town/Moje město: 
 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town1.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town2.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town4.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town8.htm 
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town10.htm 
http://www.otevrene-
dvere.eu/hotpotatoes/ang/Put%20the%20words%20in%20the%20correct%20o
rder.htm 
 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town1.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town2.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town4.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town8.htm
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/my-town/town10.htm
http://www.otevrene-dvere.eu/hotpotatoes/ang/Put%20the%20words%20in%20the%20correct%20order.htm
http://www.otevrene-dvere.eu/hotpotatoes/ang/Put%20the%20words%20in%20the%20correct%20order.htm
http://www.otevrene-dvere.eu/hotpotatoes/ang/Put%20the%20words%20in%20the%20correct%20order.htm


Procvičování slovíček z Lekce 4: 
 
https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/chitchatII/u
nit4fl.htm 
 
Rozšiřování slovní zásoby: 
 
https://www.learningchocolate.com/content/places-town 
https://www.learningchocolate.com/content/public-buildings-and-street-
facilities 
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9645 
 

 
 
 
 
VLASTIVĚDA 
 
Opakování učiva 

 

Vypracujte písemně tyto úkoly: 

 

1. České království vstoupilo do novověku v první polovině 16. století 

určitou událostí. Která z následujících událostí to byla? Výrazně ji 

označte. 

a) války husitů s křižáky 

b) upálení mistra Jana Husa 

c) přijetí nového náboženství – křesťanství 

https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/chitchatII/unit4fl.htm
https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/chitchatII/unit4fl.htm
https://www.learningchocolate.com/content/places-town
https://www.learningchocolate.com/content/public-buildings-and-street-facilities
https://www.learningchocolate.com/content/public-buildings-and-street-facilities
https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=9645


d) vymření Lucemburků po meči 

e) získání dědičného královského titulu 

f) nástup Habsburků na český trůn 

g) smrt posledního Přemyslovce Václava III. 

 

2. Habsburkové pod svou vládou spojili české země, Rakousko a dnešní 

Maďarsko – tehdejší Uhry. Známým českým panovníkem habsburského 

rodu byl Rudolf II. Pod jeho portrétem jsou zapsané různé události a 

činy. Přeškrtněte ty, které nejsou spojeny s osobností Rudolfa II. 

 

a) za své sídlo si zvolil Pražský hrad 

b) založil pražskou univerzitu 

c) dal postavit nový most přes Vltavu 

d) nechal zhotovit nové korunovační klenoty 

e) získal dědičný královský titul 

f) utopil se i s koněm v bažině 

g) navrhl evropským panovníkům uzavření mírových smluv 

h) zajímal se o nové vědecké poznatky a umění 

i) své sídlo i úřady přestěhoval do rakouského města Vídně 

 

3. Habsburkové podporovali rozvoj řemesel a podnikání šlechty. 

K začátečním písmenům dopište celá slova týkající se podnikání šlechty. 

Šlechtici zakládali:  s _ _ á _ _y  p _ _ o _ _ _y m_ ý _ y 

     r _ _ _ í _ y 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.zelenavystava.cz%2Fvystavy%2Fvladci-nasi-zeme-vystava%2F125-vladci-nasi-zeme-07-rudolf-ii&psig=AOvVaw0rWgbeSGQmVribfsDtPwvs&ust=1592218933119000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOimpoKUgeoCFQAAAAAdAAAAABAD

