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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 4. ročník 
 

TÝDEN 23.3. – 27.3.2020 
 

 

ČESKÝ JAZYK 

Procvičování – přiřazovat podstatná jména ke vzorům rodu středního, podle toho píšeme na 
konci slov I/Y!! 

Učebnice str. 104 / 3a + zapište správný vzor (do malého sešitu) 

                Str. 104 / 2 – ústně 

                Str. 104 / 4 – ústně 

                Str. 109 / 11a (malý sešit) 

PS 32 / 2, 3, 4 

 

MATEMATIKA 

!!!!!! NOVÁ LÁTKA – Písemné násobení čísel dvojciferným činitelem 

Učebnice str. 71 / tabulka nahoře – vysvětlení 

Dále doporučuji video, kde je to moc pěkně vysvětleno: „matyskova matematika“ na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw 

• uč. str 71 / 1 (malý sešit), Děti musí opravdu pečlivě psát čísla pod sebe, jednotky pod 
jednotky, desítky pod desítky. 

• nový PS str. 7/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

- stále opakovat veškerou slovní zásobu (ústně i písemně) 

- učebnice str. 41 - přečíst článek "Dear Tina", přeložit, překlad písemně do sešitu 

 

VLASTIVĚDA 

Kapitola: České království, učebnice str. 81 – 83 

• přečíst kapitolu, zápisky vlepit nebo opsat z přílohy + doplnit chybějící 

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw


• děti si můžou na youtube pustit video: Dějiny udatného českého národa (najdete tam 
ke každé kapitole krátké video – Staré pověsti české, Velká Morava, svatý Václav, 
Přemysl Otakar I. atd.) 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Kapitola: Vlastnosti látek 

 učebnice str. 48 -51, přečíst kapitolu 

• děti si do sešitu PŘV narýsují tabulku  viz níže (+ nadpis "Vlastnosti látek") a tu 
s pomocí učebnice doplní (vypsat základní veličiny, měřidlo a základní jednotky) 

VELIČINA MĚŘIDLO ZÁKLADNÍ JEDNOTKA  
 

délka pravítko, krejčovský metr 1 metr (1 m) 
   
   
   

 



Velkomoravská říše 
 
9.století, Velkomoravská říše, Mojmír, Rastislava, lidé nerozumělí, byzantské, slovanský, Soluně, 
Konstantin, Metoděj, hlaholice, latinský, šperkařství 
 
 
Počátky českého státu 
 
Přemyslovci, kníže, Pražského, křesťanské, Boleslava, Staré Boleslavi, 28. 9. 935, svatého, Moravu, 
Boženě, nejstaršího muže rodu, zdi, okna, rotundy, baziliky 
 
 
České království 
 
dědil, prvorozený, železný, zlatý, válečné, stříbra, Kutné Hory, pražský groš, 1306, Olomouci, meči 



 

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ 

- po smrti knížete Břetislava stále rozepře o moc a vládu v Čechách 

Přemysl Otakar I. 

-roku 1212 - získal dokument (Zlatá bula sicilská) -  zaručoval královský titul, který se .................. 

z otce na syna 

- následníkem trůnu bude vždy ...................................... královský syn 

- zakládání nových měst, kde se konaly bohaté trhy 

Václav I. - syn Přemysla Otakara I.  

- obdělávání pustých území, přicházeli i lidé z ciziny (Němci), zakládání nových vesnic 

- rolníci museli svému pánovi odvádět část svého majetku (peníze, úrodu) a pracovat na jeho polích 

Anežka (Česká) - sestra Václava I. 

- starala se o chudé a nemocné lidi - v Praze vybudovala klášter a nemocnici pro potřebné lidi 

- byla svatořečená (prohlášená za svatou) 

Přemysl Otakar II. - král ž...............ý a z..........ý 

- syn Václava I. 

- král "železný" - pro své v...............é úspěchy, rozsířil území království českého 

- král "zlatý" - bohatý, díky nalezištím s............a (u Jihlavy a Kutné Hory) 

Václav II. - syn Přemysla Otakara II.; otec zemřel, když byl malý chlapec 

- v dospělosti schopný politik a diplomat (snažil se domluvit bez válčení) 

- využil ložiska stříbra u K..................  H.............. a zavedl nové platidlo, které se užívalo po celé  

Evropě =.................................................. 

Václav III.  - dědic Václava II., po otci král český, polský a uherský (=maďarský) 

- vládl pouze 1 rok 

- roku ...................  byl zavražděn v ................................ 

- zemřel mladý a neměl žádné děti - byl to poslední mužský člen rodu Přemyslovců = proto  



říkáme, že Přemyslovci vymřeli po .................. 
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