
Materiály k samostudiu 

Středa 17. 6. 2020 

Třída 4. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Přímá řeč.  

UČ – str. 191, cv. 1, 2 
 

Vlastní četba libovolné knihy. 

 

MATEMATIKA   

Písemné dělení se zbytkem. 
 
PS – str. 56 
 

PŘÍRODOVĚDA 

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V PŘÍRODĚ 

- pročíst text v učebnici na str. 73 – 74 (POŽÁR, BOUŘKA, VICHŘICE, PŘÍVALOVÁ POVODEŇ) 

- OPAKOVÁNÍ – PS str. 31, 32 – A) Doplňovačka 

 

VLASTIVĚDA 

Opakování učiva 

 

Vypracujte písemně tyto úkoly: 

 

1. O každém tvrzení rozhodněte, jestli je pravdivé, nebo nepravdivé. 

a) Jan Hus kritizoval neskromný život církve a prodávání odpustků. PRAVDA – LEŽ  

b) Jan Hus kázal v Praze v Chrámu sv. Víta.    PRAVDA – LEŽ 



c) Odpustky byly pokuty uložené řemeslníkům, kteří šidili zákazníky. PRAVDA – LEŽ 

d) Na památku upálení J. Husa je 6. červenec státním svátkem ČR. PRAVDA – LEŽ 

e) Lidé, kteří měli stejné názory jako Jan Hus, si říkali husité.  PRAVDA – LEŽ 

f) Husité měli ve znaku kalich.      PRAVDA – LEŽ 

g) Husité měli ve znaku husu podle Husince, místa narození J. Husa. PRAVDA – LEŽ 

 

2. Ke jménům nebo výrazům v prvním sloupci najděte jejich vysvětlení ve 

druhém sloupci. Dvojice vybarvěte. Na každou dvojici použijte jinou 

barvu. 

 

MOR koupené odpuštění za hříchy 

HUSITÉ kazatel a kritik špatného života církve a společnosti 

JAN ŽIŽKA vojenské výpravy do Čech proti husitům vypravené papežem 

ODPUSTKY nakažlivá nemoc často končící smrtí 

BITVA U LIPAN název Husových příznivců 

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY místo, kde husité bojovali proti sobě 

JAN HUS velitel husitského vojska 

 

 

3. Doplňte jméno panovníka. 

V 15. století po skončení husitských válek vládl krátce Z______________, 

poslední Lucemburk na českém trůnu. 

 

 

 

 



4. Výjimečným panovníkem byl v této době král Jiří z Poděbrad. Pod jeho 

portrétem jsou různé události a činy. Přeškrtněte ty, které král Jiří 

neprožil ani nevykonal. 

 

1) měl přezdívku „Pohrobek“ 

2) pokus o uzavření mírových smluv mezi panovníky 

3) v zemi řádili lupiči   

4) pocházel z polského panovnického rodu 

5) dařilo se i řemeslům a obchodu   

6) obchodování upadalo  

7) utopil se v bažině 

8) obnovil v zemi pořádek a bezpečnost na cestách   

9) Češi mu měli za zlé, že nezabránil Husově smrti 

10) nepocházel z panovnického rodu, ale z řad české šlechty 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.panovnici.cz%2Fjiri-z-podebrad&psig=AOvVaw08-21qYj_fEq-76JheOMHo&ust=1592216951697000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID56c2MgeoCFQAAAAAdAAAAABAD

