
 Učivo k procvičování pro 4. ročníky  4.5. - 7.5. 2020 

4.A Mgr. Jana Schejbalová https://www.skolavpyzamu.cz/wxhg8 

4.B Mgr. Žaneta Morkusová https://www.skolavpyzamu.cz/gpult 

4.C Mgr. Eva Šíbalová https://www.skolavpyzamu.cz/o622i 

 

Stále máte možnost některé úkoly vypracovat v počítači. Tyto úkoly budete odevzdávat 
online na stránkách https://www.skolavpyzamu.cz/ Nebojte se, není to nic složitého ;-) Pro 
přihlášení klikni na odkaz u své paní učitelky. Pozor každá třída má jiný odkaz, klikni na tu 
správnou. Kdo nemá možnost vypracovat cvičení na tomto odkazu, napíše cvičení do sešitu. 

 

Český jazyk 

UČ str. 78 cv. 1 – zopakuj si rozdíl mezi větami jednoduchými a souvětím 
      str. 78 cv. 2 – do sešitu napiš pouze věty jednoduché a vlnovkou v nich podtrhni slovesa 
 

Český jazyk – čtení 

Čítanka str. 155 – 158 „Záhuba lodi“ 

 

Matematika – všechna cvičení do sešitu  

UČ str. 46 cv. 1, 2– tato cvičení si pročti + pracovní list (možno na „Škola v pyžamu“) 

 

 

Do sešitu vy počítej tyto příklady a proveď zkoušku pomocí násobení 

 

24 036 : 6 = 

17 608 : 4 = 

19 723 : 8 = 

89 546 : 9 = 

    

 

Přírodověda 

UČ str. 62 – 63 – zvířata, která jsi neznal, si najdi na internetu (ke každému zvířeti napiš jednu 
zajímavost (možno na „Škola v pyžamu“) 

 

 

Vlastivěda 

Zopakuj si učivo (Pravěk - Přemyslovci) – možnost odpovědět na „Škola v pyžamu“ 

 

https://outlook.office.com/owa/redir.aspx?REF=0jTo6ucbsw_Ft9PNaRSkkJsHnaQnKB7VtY9NbvkPVdQnMaQmXdXXCAFodHRwczovL3d3dy5za29sYXZweXphbXUuY3ovd3hoZzg.
https://outlook.office.com/owa/redir.aspx?REF=0jTo6ucbsw_Ft9PNaRSkkJsHnaQnKB7VtY9NbvkPVdQnMaQmXdXXCAFodHRwczovL3d3dy5za29sYXZweXphbXUuY3ovd3hoZzg.
https://www.skolavpyzamu.cz/gpult
https://www.skolavpyzamu.cz/o622i?fbclid=IwAR2uIC7FK-PbdWlSa9i_6huVkvbJ_v5F8u2UyEKIRixxKF_Z6iszOyyljd0
https://www.skolavpyzamu.cz/


1. Kolik roků je 365 dní?   ……………………………………………….. 

2. Kolik let má jedno století? ………………………………………….. 

 

3. Napiš období pravěku.  

 

- 

- 

- 

 

4. Nejznámějším archeologickým nálezem starší doby kamenné je?  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak dlouho trvalo stěhování národů?  

 

………………………………………………………………………..... 

6. Jakým jazykem hovořily Slovanské kmeny?  

 

………………………………………………………………………… 

7. Čím se Slované živili?  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Kdo byl Sámo? Koho porazil a co na našem území založil? 

      - 

      - 

      - 

9. Jak se jmenovaly tři Krokovi dcery? 

 

- 

- 

- 

10. Koho zachránil kůň Šemík skokem z Vyšehradu?  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



11. Ve kterém století vznikla Velkomoravská říše? ………………………………….. 

12. Který panovník povolal učence (věrozvěsty) na Velkou Moravu?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jak se učenci jmenovali?  

 

………………………………………………………… 

 

14. Jak se jmenovalo první slovanské písmo? …………………………………………… 

15. Za vlády kterého knížete se Velkomoravská říše rozpadla na několik malých knížectví?  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 


