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Závěrečná písemná práce z vlastivědy – 4. tř. 
 
1. Jak nazýváme vzdušný obal Země ?.................................................................... 
 
2. Co je klima? ……………………………………………………………………………… 
 
3. V jakém podnebném pásmu leží ČR a co je pro toto pásmo typické?.................... 

     ……………………………………………………………………………………………. 

4. S kterými státy sousedí ČR ?.................................................................................... 

    ………………………………………………………………………………………………. 

5. Z jakých částí se skládá Česká republika?................................................................ 

6. Vypiš 3 státní symboly ……………………………………………………………………     

………………………………………………………………………………………………. 

7. Který státní svátek je- 28. října (1918)………………………………………………….. 

                                          8. května (1945)………………………………………………... 

                                          5.července (863)……………………………………………….. 

8 Jaké je to století?     863 -  ……………………           1348 - ………………………… 

                                  1415 - ……………………            1620 -…………………………… 

9. Jaké události se v těch letech staly? 

       863………………………………………………………………………………………… 

      1348……………………………………………………………………………………….. 

      1415 ……………………………………………………………………………………… 

      1620……………………………………………………………………………………. 

10. Kdo žil na našem území v 5.století př.n.l.?.............................................................. 

11. Jak se jmenoval franský kupec, který v 7. stol sjednotil slovanské kmeny?............. 

12. V 9. stol vznikl 1. státní útvar na našem území (trvá asi 80let)? Je to ……………. 

       ……………………………………………… 

13. Kdo se zasloužil o počátky šíření křestanství v našich zemích?.............................. 

       …………………………………………………… 

14. Václav, Boleslav, Bořivoj, Břetislav- to jsou knížata z rodu ……………………….. 

15. Který král je nazýván „Král železný a zlatý“?.......................................................... 

 

 

 

 

 



16.Který král je „Otec vlasti“a co o něm víš ?............................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

17. Co v českých zemích vyvolala smrt Jana Husa?.................................................... 

18. Kdo je J.A.Komenský?............................................................................................. 

19. Zakresli a napiš názvy  známých pohoří, nížin, řek a měst ve slepé mapě ČR. 

(Pracuj bez mapy – zakresli vše na co vzpomeneš) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěrečná písemná práce z vlastivědy – 4. tř. - řešení 
 
1. Jak nazýváme vzdušný obal Země? Atmosféra 
 
2. Co je klima? Podnebí 
 
3. V jakém podnebném pásmu leží ČR a co je pro toto pásmo typické? ČR leží 

v mírném pásu. Střídá se jaro, léto, podzim, zima 

4. S kterými státy sousedí ČR ? Nemecko, Rakousko, Slovensko, Polsko 

5. Z jakých částí se skládá Česká republika? Čechy, Morava, Slezsko 

6. Vypiš  3 státní symboly:státní znak, státní vlajka, státní hymna 

7. Který státní svátek je- 28. října (1918) Den vzniku samostatného českého státu 

                                          8. května (1945) Den vítězství 

5.července (863) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 

Metoděje 

8. Jaké je to století?     863 -  9.st.             1348 – 14.st. 

                                   1415 -15. St.             1620 -17.st. 

9. Jaké události se v těch letech staly? 

       863 příchod věrozvěstů Cyrila ( Konstantina) a Metoděje 

      1348 založení Karlovy univerzity 

      1415 upálení mistra Jana Husa 

      1620 bitva na Bílé hoře 

10. Kdo žil na našem území v 5.století př.n.l.? Keltové 

11. Jak se jmenoval francký kupec, který v 7. stol sjednotil slovanské kmeny?Sámo 

12. V 9. stol vznikl 1. státní útvar na našem území (trvá asi 80let)? Je to 

Velkomoravská říše. 

13. Kdo se zasloužil o počátky šíření křestanství v našich zemích?  Věrozvěsti Cyril   

( Konstantin) a Metoděj 

 14. Václav, Boleslav, Bořivoj, Břetislav- to jsou knížata z rodu Přemyslovců. 

15. Který král je nazýván „Král železný a zlatý“? Přemysl Otakar II. 

16.Který král je „Otec vlasti“a co o něm víš ? Karel IV. 

Vzdělaný, mluvil 5 jazyky, nastolil pořádek v českých zemích. Nechal zhotovit 

korunovační klenoty. Byl českým králem a císařem římským. Zasloužil se o 

zvelebování Prahy – kostely, kláštery, kamenný most, zahájena výstavba chrámu 

sv.Víta, Karlštejn, Karlova univerzita…. 



17. Co v českých zemích vyvolala smrt Jana Husa? Pobouření a posléze husitské 

války 

18. Kdo je J.A.Komenský ? Učitel národů. Kněz . 

 

19. Zakresli a napiš názvy  známých pohoří, nížin, řek a měst ve slepé mapě ČR. 

(Pracuj bez mapy – zakresli vše na co vzpomeneš) – samostatná práce žáků. 
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