
Materiály k samostudiu 

Středa 1. 4. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Časování sloves – čas budoucí. 
UČ – str. 140 (přečíst v tabulce čas budoucí a jeho tvary) 
PS – str. 27, cv. 1 
PS – str. 27, cv. 2 
 
 
J. Žáček – Aprílová škola 
Čítanka – str. 123 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Římské číslice. 
PS – 63, cv. 2 
 
Vzhledem k tomu, že děti dokončují 2. díl pracovního sešitu, prosím o 
vyzvednutí 3. dílu pracovního sešitu na vrátnici školy.  
3. díl budou děti potřebovat k plnění úkolů až po Velikonocích. 
 

PŘÍRODOVĚDA 

OPAKOVÁNÍ, PROCVIČENÍ - EKOSYSTÉMY 

- Žáci využijí k opakování a procvičení učiva přiřazování, třídění. Jedná se o cvičení, kde je 

žákům poskytnuta zpětná vazba (úspěšnost, oprava chyb).  

- Odkazy na cvičení: 

a) Přírodní společenstva https://www.skolasnadhledem.cz/game/3562 

b) Společenstva přírody https://www.skolasnadhledem.cz/game/4040 

c) Společenstvo lesa https://www.skolasnadhledem.cz/game/4041 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3562
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4040
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4041


- Pokud žáci nemají přístup k internetu/počítači, aby si procvičili učivo, zopakují si ekosystém 

pole, louky, parku prohlédnutím a porovnáním obrázků v uč. na str. 36, 44, 50. 

 

VLASTIVĚDA 

8. Vznik českého království, vláda přemyslovských králů – Rozvoj českého státu 

ve 13. století, Přemysl Otakar I. – první český král s dědičným titulem 

UČ – str. 21 (přečíst a udělat tento zápis do sešitu): 

 

Rozvoj českého státu ve 13. století 

- 13. stol. – období rozkvětu (první města, hrady, kostely, obchod, trhy, 

řemesla) 

 

Přemysl Otakar I. 

- první český král s dědičným titulem 

- vládl konec 12. a začátek 13. stol. 

- 1212 – Zlatá bula sicilská = listina, potvrzující nezávislost Českého 

království a dědičný titul z otce na syna 

- začátek doby Českého království 

 

Odkaz na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE 

Pokud mají děti možnost, podívají se na video – Dějiny udatného českého 

národa (díl 26. – Přemysl I.) a odpoví do sešitu na 3 otázky podle videa: 

1. Ve kterém roce usedl na trůn Přemysl Otakar I.? 

2. Kdo udělil Přemyslu Otakarovi I. slavnou Zlatou bulu sicilskou? 

3. Kolik let vládl Přemysl Otakar I.? Do kterého roku? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LJ-R1HTvZE

