
 

 

  

Jméno a příjmení: .………………………………………………..                          Třída: IV. 

 

Předmět: Vlastivěda 

 

 

 

1. Název učiva: Vznik českého státu přemyslovských knížat 

Doplníš správná jména osob? 

 a)Když jsem zemřel, můj syn byl ještě dítě. O vládu se dělily moje matka s manželkou. 

 Jsem:  

b)Svého vnuka jsem učila číst a psát. Moje snacha mě nechala zavraždit.  

Jsem:  

c)Zemřel jsem bezdětný. Po mé smrti se ujal vlády můj bratr. 

Jsem:  

2. Název učiva: Sídla vzdělanosti 

Doplň do textu správně slova z nabídky: kůže, náboženskou, pergamen, kroniky, kostelů, klášterů, 

církve, opisováním, obrázkem, iniciála, panovníků 

Vzdělanost vlády prvních Přemyslovců šířili především představitelé ______. Písařské dílny byly 

často součástí _______ a ________. Knihy se šířily _________. Psalo se na ________ z jehněčí 

_____. První písmeno v textu, tzv. ________, bylo bohatě zdobené a doplněné barevným 

________. Většina knih měla _____________ tématiku, později se psaly __________ a životopisy. 

3. Název učiva: Kosmas, první kronikář 

Vyber správnou možnost, nehodící škrtni. 

Za vlády prvních Přemyslovců žil slavný kronikář Metoděj / Kosmas, o jeho životě se dozvídáme 

z knihy, kterou napsal. Kniha se jmenuje Kronika česká / Pergamen latinský a je napsána 

staroslovanským / latinským jazykem. Popisuje období od příchodu praotce Čecha / Přemysla až 

do roku 1125, kdy kronikář zemřel. 

4. Název učiva: Život za vlády prvních Přemyslovců 

Rozhodneš, jestli jsou tvrzení pravdivá. U správných odpovědí zakroužkuješ 

písmeno a složíš tajenku? 

Ano Ne 

1. Většina obyvatel se usídlovala kolem řek I P 

2. První osady vznikaly v blízkosti hradů N O 

3. Oblečení prostých lidí bylo především z bavlny P I 

4. Sladilo se medem C E 

5. Na hostinách se pilo pivo a víno I S 

6. K psaní se používaly dřevěné tyčinky T Á 

7. Psalo se na pergamen L V 

8. Chudí lidé bydleli v chatrčích, bohatí v kamenných domech Y A 

Tajenka:   

otočte  



 

 

Napiš, co se ti během domácího vzdělávání v Př a Vl dařilo nebo nedařilo? Čemu jsi 

nerozuměl/a? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Vyplněný kontrolní list odevzdáte ve škole v termínu od 1. 6. do 5. 6. 2020 při vyzvedávání 

materiálů (sešitů, pracovních sešitů,…), které jste předkládali ke kontrole. 

  

Předmět: Přírodověda 

1. Název učiva: Rostliny na loukách 

Doplníš správně věty? 

Louky jsou _____________________________________. Na loukách rostou převážně 

_______________ a ____________. Ty jsou krmivem pro ___________________. Na loukách 

rostou i byliny, které jsou jedovaté např. __________________a_________________. 

 

2. Název učiva: Živočichové na loukách 

Doplníš věty a uvedeš zástupce pro každý druh? 

Louka  je  domovem  pro  řadu   _____________________ ,  __________________________  ,   

____________________________ a ____________________________. 

3. Název učiva: Rostliny v parcích  

Znáš význam parků, uvedeš zástupce pro každý druh? 

Parky  snižují   ____________  ,   zachycují   _____________    ,  zvlhčují  _______________  .   

Poskytují  životní podmínky  pro  růst  __________   ,   __________   a  __________________.   

4. Název učiva: Živočichové v parcích 

Znáš živočichy, kteří žijí v parcích? Vybereš jednoho z nich a připojíš obrázek? 

-   původní lesní druhy:  

-   obojživelníci:  

-   ptáci:  

-   savci:  


