
 
Týden 20.-24.4. 

 

4. třída 
 

Angličtina- koberova@skolajinocany.cz 

Lekce 23- slovíčka zapsat do slovníčku 

Učebnice str. 48- trénovat otázky cv. 2 a čas ze cv. 1  

Čas se v této lekci učíme digitálně – tedy čteme zvlášť hodiny, poté minuty 

8:10- eight ten 

7:30- seven thirty 

6:25- six twenty-five 

9:35- nine thirty-five 

Do sešitu napsat otázky cv. 2 a odpovědět na ně. 

Druhou část této lekce- 3. os čísla jednotného zatím nedělat 

 
Matematika + geometrie- hadacek@skolajinocany.cz 
učebnice 3. díl  
- vypracovat do školního sešitu: uč. str. 4/cv.5,7,9,12; 
str. 5/cv.16,19; str. 7/cv.1,3,6; str. 8/cv.12,13, str.9/cv.14,16 
- VŠE JE OPAKOVÁNÍ, MĚLI BYSTE UMĚT SAMOSTATNĚ VYPOČÍTAT 
 (NEZAPOMEŇTE NA ÚPRAVU, PODTRHÁVÁNÍ PODLE PRAVÍTKA) 

 
Přírodověda- hadacek@skolajinocany.cz 
ZNOVU SI PROČÍST A ZOPAKOVAT JIŽ NAUČENÉ UČIVO  
5. KAPITOLY – NEŽIVÁ PŘÍRODA (uč. str. 37-51). 

 
Český jazyk- korenova@skolajinocany.cz 
Milí žáci, 
na týden od 20. do 24. dubna vám posílám 3 pracovní listy. Vytiskněte si je, doplňte a v pátek 24. 
dubna si je společně zkontrolujeme. Pokud se nemůžete připojit, pošlete mi to zpět mailem. Věřím, 
že to zvládnete. Pokud něco nebudete vědět, tak si to vysvětlíme. Těším se na vás.  M. Koreňová 
 

Vlastivěda- krenova@skolajinocany.cz 

Důležité skutečnosti a postavy ze starších českých dějin – pravěk – středověk (rozpad 
Sámovy říše) (správnou odpověď zakroužkuj) 



 
Týden 20.-24.4. 

 

1. První příslušníci lidského rodu se objevili na Zemi: a) před milionem let b) před třemi 
miliony lety c) před tisíci lety 

2. Nejstarší období tohoto vývoje se nazývá: a) středověk b) novověk c) pravěk 

3. V období pravěku bylo období: a) mnohem chladnější než dnes b) mnohem teplejší 
než dnes c) stejné jako dnes 

4. Pravěcí lidé si zhotovovali zbraně z kamenů, této době říkáme: a) doba bronzová b) 
doba kamenná c) doba železná 

5. Keltové přišli na naše území: a) v době železné b) v době kamenné c) v době bronzové 

6. Keltové žili: a) v chatrčích b) v jeskyních c) stavěli si opevněná sídliště 

7. Jako první razili vlastní mince: a) pravěcí lidé b) Keltové c) Slované 

8. Slované přišli na naše území: a) v 6. století našeho letopočtu b) v 6. století před naším 
letopočtem c) v době kamenné 

9. Příchodem Slovanů na naše území končí pravěk a začíná nové období dějin: a) novověk 
b) středověk c) pravěk 

10. Slované byli především: a) potulní zlodějíčci b) bojovníci c) zemědělci 

11. Slované žili: a) v rodech, kmenech b) osaměle c) v tlupách 

12. Slované přišli na naše území: a) z jihu b) z východu c) ze severu 

13. V 7. století přišel na naše území Sámo, byl to: a) potulný muzikant b) kníže c) kupec 

14. Sámova říše se po smrti Sámově: a) ještě více rozrostla b) stala se skutečným státem 
c) rozpadla 

 


