Datum__________ jméno a příjmení________________________
VLASTIVĚDA – České dějiny, opakování učiva 4. Ročníků uč. str. 5 - 6
Pracuj s textem, vyhledej a napiš odpovědi:
ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU:
Naši předkové byli _____________________________________________
Jako hlavní nástroj používali _________________________________________
Zpočátku lovili jen drobnou zvěř později tlupy lovců troufaly k lovu__________
________________ nakonec i _____________________________________
Živili se rovněž_________________________________________________
Postupně lidé začali _________________________________, lov a sběr
vystřídalo zemědělství s ___________________________________________
Jako materiál k výrobě zbraní, nářadí a nástrojů používali __________________
později ____________________ a ______________________________
Prvními pojmenovanými obyvateli zde byli____________________________
PŘÍCHOD SLOVANŮ:
Slované přicházeli do našich krajů asi od _______________________________
Usazovaly své kmeny ____________________ a na některých_____________
Nejprve se živily lovem, potom________________ a ____________________
Žily v _________________________ na obranu proti útokům se___________
ve _______________________________. V čele takového kmenového svazu
stál kupec____________________
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE:
Vznikla na území Moravy a části Slovenska během _______________________
Přicházeli na Moravu kněží z Německa a šířili zde _______________________
Dva vzdělané bratry________________________________________________
přinesli sem slovanské písmo________________________ a základy různých
řemesel.Slované se stávali_____________________________ ve střední Evropě
VZNIK ČESKÉHO STÁTU:
Český stát začal vznikat v Čechách na počátku___________________________
Vládl zde rod ____________________________. Prvním Přemyslovcem byl
kníže_________________. K nejznámějším přemyslovským panovníkům patřil
__________________________ Jeho bratr Boleslav ho nechal ve ___________
________________________ zavraždit. ________________________byl
prohlášen církví po své smrti za svatého. Postupně vznikala první města. Církev
si stavěla ______________ a _______________. Všechny kamenné stavby
v těchto dobách byly vybudovány v __________________________________.
Při kostelech a klášterech byly zakládány______________________________
V písařských klášterních dílnách se ručně psaly_________________________
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Datum__________ jméno a příjmení________________________
VLASTIVĚDA- Hory a oblasti s neporušenou přírodou uč.str. 68
DOPLŇ:
1. K nejoblíbenějším místům v Evropě patří nejvyšší pohoří _____________
a __________________.
2. Horská střediska poskytují návštěvníkům provozování _______________
sportů, v létě ____________________ turistiku.
3. Spousta lidí svoji dovolenou směřuje do nádherné lesnaté krajiny na sever
Evropy do státu: _____________________________________________.
4. Na Islandu turisté mohou s nadšením pozorovat _____________________
a ______________________________________________________.
5. Prameny ze kterých vystřikují proudy vody a páry prudce do výšky
nazýváme _______________________________.
Pracuj v učebnici na str. 68 – obrázky oblastí s neporušenou přírodou na
severu Evropy, spoj čárou co k sobě patří:
Matterhorn

Vysoké Tatry na Slovensku

Island

Švýcarské Alpy

Norsko

vodopád Dettifoss

Karpaty

jeden z gejzírů
(tryskající proud horké vody)
Severní mys
jeden s fjordů
(údolí ledovcového původu)

