
 Učivo k procvičování pro 4. ročníky  11.5. - 15.5. 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 
musíš kliknout na odkaz u své paní učitelky. Pozor každá třída má jiný odkaz, klikni na tu 
správnou. Kdo nemá možnost vypracovat cvičení na tomto odkaze, napíše cvičení do sešitu. 

 

Český jazyk – na konci zadání je pracovní list 

 U sloves v tabulce urči osobu, číslo, čas a infinitiv (základní tvar slovesa) – Škola v pyžamu 

 Seřaď ze slov věty a v každé větě vlnovkou podtrhni sloveso (přepiš do sešitu nebo využij 
Školu v pyžamu) 

 

Český jazyk – čtení 

Čítanka str. 119 – 121 „Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV.“ 

        „O bezhlavém rytíři“ 

 

Matematika – všechna cvičení do sešitu (zadání na konci) 

 UČ str. 51 obvod obdélníka – zapamatuj si vzoreček a vypočítej obvody obdélníku 
v pracovním listě. 

 Zaokrouhli čísla v tabulce – udělej si tabulku do sešitu podle pravítka (Škola v pyžamu). 

 

Přírodověda 

UČ str. 64 – 65 přečíst 

 Napiš 3 řeky, 3 rybníky, 3 přehrady, které se nacházejí v České republice (Hledej na 
internetu). 

 

Vlastivěda 

Zopakuj si učivo II. část (Přemyslovci – Život ve středověku) – možnost odpovědět na „Škola 
v pyžamu“ 

 

1. Vnuk knížete Bořivoje a kněžny Ludmily, který byl prohlášen za svatého se jmenoval?  

 

- 

 

2. Nechal jsem zavraždit svého bratra ve Staré Boleslavi. Jsem?  

 

- 

 

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/


3. Byl jsem velmi vzdělaný, moji památku si připomínáme státním svátkem 28. září. Jsem?  

 

- 

 

4. Podle pověsti si kníže Oldřich našel manželku, která se jmenovala? -__________________ 

 

5. Významný soupeř rodu Přemyslovců byl rod? - ____________________________ 

 

6. Jak docházelo k rozšiřování území Přemyslovců? Správné možnosti vypiš. 

               (dohodami, soudně, zakládáním měst, zápisem do map, sňatky, bojem) 

- 

 

7. Vzdělanost za vlády prvních Přemyslovců šířili především představitelé?  

 

- 

 

8. Jak se šířily knihy? - _______________________ 

               Nač se psalo? –   _____________________  A z čeho to bylo? – __________________ 

9. Napiš alespoň 3 znaky románského slohu: 

 

- 

- 

- 

 

10. Správnou možnost barevně vyznač: 

Za vlády prvních Přemyslovců žil slavný kronikář (Metoděj - Kosmas), o jehož životě se dovídáme 

z knihy, kterou napsal. Kniha se jmenuje (Kronika česká – Pergamen latinský) a je napsaná 

(staroslovanským – latinským) jazykem. Popisuje období od příchodu praotce (Čecha – Přemysla) 

až do roku 1125, kdy kronikář zemřel. Původní rukopis se (dochoval – nedochoval). 

 

11. Ve 13. století vznikala první města. Co tvořilo jejich hranice? – ______________________ 

 

12. K zakládání královských měst měl právo pouze? – _____________________________ 

 

13. V roce 1212 získal Otakar I. významnou listinu. Napiš, jak se jmenovala a co zajišťovala 

českému království. – ______________________________ 

 

A – 

B – 



 

14.   Do sešitu / na papír / Škola v pyžamu napiš k jednotlivým osobnostem jejich charakteristky 

 

 

 
 

 

 

15.  Pod obrázek napiš osobnosti na bankovkách? Znáš i další osobnosti, které máme na 

bankovkách? 

 

 

 

 



Pracovní list na ČJ a M 

 

1. Doplň tabulku. 

 osoba číslo čas Infinitiv slovesa 

zpívali jsme     

nesu     

koupete se     

budou číst     

malovala ses     

vzpomíná      

 

2. Umíš složit věty z daných slov? Věty napiš a vlnovkou v nich podtrhni slovesa. 

 

zakopal  malé  jeskyni.  v  Truhlu  

 

____________________________________________________________________ 

 

z  peníze  vesnice  Lidé  našli. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

lakomci  schovali.  Truhlu 

 ____________________________________________________________________  

 

 

3. Zaokrouhli čísla – pamatuj na pravidla při zaokrouhlování. 

 

 

 na tisíce – dle 

stovek 

na desetitisíce – dle 

tisíců 

na statisíce – dle 

desetitisíců 

05 296 5 000 10 000 0 

11 831    

83 498    

682     

287 542     

5 513    

103 005    



4. Vypočítej obvody těchto obdélníků  

Ukázka 

 

  

 

 Zahrada má tvar obdélníku (načrtni si obrázek). Má délku 65 metrů a šířku 30 metrů. Jaký je 

její obvod? 

 

 Vypočítej obvod obdélníka o rozměrech 35 mm a 56 mm. (načrtni si obrázek) 


