Učivo na období od 11.5. – 15.5. 2020
4. třída
V úterý 12.5. 8:30 – 9:30 máte možnost přijít do školy pro vytisknuté pracovní listy a donést ty, které
již děti vyplnily. Doneste také sešity na ofocení.
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Učebnice 77/1a (do sešitu), b (ústně), c (do sešitu), d (do sešitu)
77/2 do sešitu; 77/3 do sešitu; 77/4 do sešitu; 77/5 do sešitu
Pracovní sešit celá strana 59
Sloh – 43/1 a, b – do sešitu
Čtenářský deník za březen, duben, květen = zpracované 3 knihy
NEZAPOMEŇTE PROCVIČOVAT BÁSEŇ NA STRANĚ 97!
Opakování:
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovanivzoru/index.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani1.html
8/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do sešitu
Geometrie – 10/1, 2, 3, 4 do sešitu
*pracovní list
Zopakuj si učivo: učebnice str. 24 – zodpověz otázky ústně
*ZÁPIS – vytiskni, doplň a nalep do sešitu
Český stát za vlády Lucemburků
Učebnice str. 25, 26 27, 28 – přečíst
Na této stránce je prezentace k tématu:
https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/cesky-stat-za-vlady-lucemburku/prezentace.html
Opakování – rozklikni odkaz, najdi kapitolu Lucemburkové a podívej se na všechna videa
https://www.wildova.cz/vlastiveda/vlastiveda-4/
Přečti si v učebnici kapitolu Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí na str. 60 – 61.
Prohlédni si všechny obrázky.
Otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi vlaštovkou a jiřičkou?
2. Je ježek všežravec nebo masožravec? Čím se živí?
Odpovědi posílej na: zastupkyne@zsg.cz

AJ
*pracovní list
Ke všem úkolům pište stranu a cvičení!
*M – pracovní list (pomohou ti růžové tabulky na str. 7 a 8)
1) Doplň, jak se nazývají výsledky těchto početních operací:
SČÍTÁNÍ – _____________________
ODČÍTÁNÍ – ____________________
NÁSOBENÍ – ___________________
DĚLENÍ – ______________________
2) Zapiš a vypočítej příklady dle zadání:

Příklad:
1) Od součtu čísel 547 674 a 82 539 odečti 213. (547 674 + 82 539) – 213 = 630 213 – 213 = 630 000
2) Vypočítej podíl čísel 3 744 a 4. ____________________________
3) Vypočítej součin čísel 12 439 a 32. _____________________________
4) Od součinu čísel 52 796 a 18 odečti 328. _____________________________
5)

Rozdíl

dvou

čísel

je

323

446.

Menšitel

je

369

684.

Vypočítej

menšenec.

____________________________
6) Součet dvou čísel je 984 501. Jeden sčítanec je 7 999. Urči druhého sčítance
____________________________
7) Od podílu čísel 2 520 a 8 odečti 15. ____________________________
8) Od součtu čísel 35 620 a 35000 odečti jejich rozdíl. ____________________________

*Vl – zápis
Do sešitu z vlastivědy si DOPLŇTE z učebnice (str.21-23)

VZNIK ČESKÉHO KRÁLOSTVÍ, VLÁDA PŘEMYSLOVCŮ
Přemysl Otakar I.
-vládl na konci __________ a začátkem _____________
- byl to zdatný panovník
- roce _______získal od německého krále za pomoc v boji ZLATOU BULU SICILSKOU (nezávislost
Českého království, královský titul se dědí z otce na syna)
- začíná vláda Českého království a vláda českých králů s dědičným titulem

Václav I.
-

Syn Přemysla Otakara I.
Za jeho vlády pokračuje osídlování zalesněných oblastí

Anežka Česká
-

Byla dcerou Přemysla Otakara I.

-

Založila v Praze ____________________________________
Stala se představenou tohoto kláštera a celý život věnovala péči o nemocné a chudé
Roku 1989 ji papež prohlásil za svatou

Přemysl Otakar II.
-

Syn a nástupce krále Václava I.
Schopný panovník, statečný válečník
Říkalo se mu král železný a zlatý
_______________________________________________ mu přineslo označení zlatý
Roku 1278 Přemysl Otakar II. V bitvě umírá

Václav II.
-

V sedmi letech mu zemřel otec
Jeho bratranec a poručník chtěl vládnout, proto malého Václava uvrhl do vězení
V zemi panovalo bezvládí, chaos, násilí, krádeže
Po pěti letech se Václav vrátil z vězení a v zemi nastolil klid a pořádek
Zavedl měnu _________________________
Stal se polským králem a pro svého syna Václava III. získal uherskou korunu

Pražský groš

Václav III.
-

Po smrti otce měl v držení tři koruny a začal vládnout třem královstvím:
______________________________________
Vládl pouze jeden rok, vzdal se uherské koruny
Pro udržení polské koruny se chystal vojensky zasáhnout proti bouřící se polské šlechtě
1306 byl zavražděn neznámým vrahem
Jeho smrtí skončila v roce 1306 vláda rodu Přemyslovců, která trvala více než ______let
Král Václav III. neměl potomka, proto říkáme, že Přemyslovci vymřeli po meči

*AJ – pracovní list
1. Zopakuj si dny v týdnu. Správnou výslovnost si ověř ve videu, na který posílám odkaz níže,
a také na online slovníku seznam.cz

Monday – pondělí
Tuesday – úterý
Wednesday – středa
Thursday – čtvrtek
Friday – pátek
Saturday – sobota
Sunday – neděle
Zde přikládám odkazy na dvě videa, kde si můžeš procvičit správnou výslovnost dnů v týdnu
https://www.youtube.com/watch?v=uCwb4INhLts
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE

2. Doplň chybějící písmena dnů v týdnu:

F_ _ DAY
_ _ TURDAY
_ E_NESDAY
TH_R_DAY
TU_ _ DAY
_ _NDAY
M_ _ DAY
3. Napiš ke každému dni jednu aktivitu, kterou obvykle děláš.
Například: Monday – I dance, Tuesday – I study English, Wednesday – I play the piano atd.
Monday – I
Tuesday –I
Wednesday – I
Thursday – I
Friday – I

Saturday – I
Sunday – I

4. Odpověz na otázky anglicky. Vedle každé otázky máš také český překlad 
What is your favourite day of the week? (Který je tvůj oblíbený den v týdnu?)

What day is it today? (Který den je dnes?)

What day is it tomorrow? (Který den je zítra?)

What days of the week are the weekend? (Které dny v týdnu jsou víkend?)

Správné odpovědi cvičení mi můžeš zaslat na e-mail: jancakunova@gmail.com

5. Podívej se na pohádku The Three Little Pigs, kterou najdeš na následujícím odkaze
https://www.youtube.com/watch?v=dl5rvGmwBfk&t napiš mi, zda tuto pohádku znáš a zda
ji máš rád  Poté si můžeš vybarvit obrázek níže 

