
Seznam úkolů č. 10 na čtvrtek, 26.3.2020  Jméno: 

Datum zadání: 25.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do pátku, 27.3. do 8 h ráno 

Český jazyk: 

1. Krátká rozcvička – předpony (můžeš ji přeskočit a vrátit se k ní později) 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/policejni-hlidka/cviceni3.htm 

Jakou známku jsi dostal/a? ………. 

2. Opakování: Včera jsme se učili ptát se na podmět.  

Víme, že je vždy v 1.pádě, ptáme se „kdo, co?“ 

Například: Až za dva dny se náš pes vrátil domů. 

1. Najdu určité sloveso:  „vrátil se“   -  „vrátil se“ je přísudek 

2. Zeptám se:   „Kdo, co se vrátil domů?“ 

3. Odpovím si: pes  –  pes je podmět 

3. Soutěž:  Hledej podmět a zapiš, kterým slovním druhem je vyjádřen: 

Věta (zvýrazni přísudek) Zeptej se na podmět … Podmět je … Slovní druh 

podmětu … 

Za oknem seděl cizí kocour.   ………………………… 

Na semaforu se rozsvítila 

červená. 

  ………………………… 

Ona vstává brzy.   ………………………… 

Čtyři stáli u postýlky.   ………………………… 

Skákat z boku do bazénu je 

zakázáno. 

  ………………………… 

 

Zjistil/a jsem, že podmět může být vyjádřen těmito slovními druhy:  

………………………, ……………………….., ………………………….., ……………………………., ……………………………. . 

Ale vždycky musí být v …………. pádě. 

 

4. Procvičíme si to:  

Věta (zvýrazni přísudek) Zeptej se na podmět … Podmět je … Slovní druh 

podmětu … 

Do močálu se nastěhovaly 

žáby. 

   

Každá hlasitě skřehotala.    

Jejich kvákání se rozléhalo 

po celém kraji. 

   

Jen jedna byla zticha.    

Hádavé ji brzy začaly 

pomlouvat. 

   

Tu jim nad hlavami 

zakroužil čáp. 

   

Jeho stín je polekal.    

On sám se snesl k močálu.    

Žáby hned ztichly.    

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/policejni-hlidka/cviceni3.htm


Chceš nápovědu? Tady je:  

Věta (zvýrazni přísudek) Zeptej se na podmět … Podmět je … Slovní druh podmětu … 

Do močálu se nastěhovaly žáby.   …………………………………. 

Každá hlasitě skřehotala.   …………………………………. 

Jejich kvákání se rozléhalo po celém 

kraji. 

  …………………………………. 

Jen jedna byla zticha.   …………………………………. 

Hádavé ji brzy začaly pomlouvat.   …………………………………. 

Tu jim nad hlavami zakroužil čáp.   …………………………………. 

Jeho stín je polekal.   …………………………………. 

On sám se snesl k močálu.   …………………………………. 

Žáby hned ztichly.   …………………………………. 

 

Zhodnoť svoji dnešní práci: 

Co bylo pro mě snadné? …………………………………………………. 

Co bylo obtížnější? ………………………………………………………………….. 

Co mi ještě vůbec nejde? ……………………………………………………………….. 

 

 

Matematika: 

1. Procvičuj římské číslice: (Pozor, samo tě to neupozorní na chyby. V každé řadě si klikni na 

kontrolu a sám si porovnej správnost.) Je tam celkem pět cvičení, napiš mi, kolik jsi zvládnul. 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/strasidelny-hrad/cviceni1.html 

Udělal jsem ………………………..  cvičení.  

Jakou známku by sis za to udělil/a? ………….. 

2. Aritmetický průměr – opakování a procvičování 
 

Například: 
Jirka dostal z přírodovědy tyto známky: 1, 3, 1, 2, 2, 3. Jaký je aritmetický průměr jeho známek? 
Postup: 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 3 = 12 
               Celkem dostal 6 známek, proto 12 : 6 = 2 
Jeho aritmetický průměr je 2. 
 
 
Na slepičí farmě sebrali v pondělí 165 vajec, v úterý 162 vajec, ve středu 170 vajec, ve čtvrtek 159 
vajec, v pátek 180 vajec, v sobotu 148 vajec a v neděli 150 vajec. Vypočítej průměrnou snůšku vajec 
na farmě za tento týden. 
Výpočet: ………….. 
Odpověď: ………………… 
 
 
Finanční příjem čtyřčlenné rodiny za rok je 576 000 Kč. Jaký je průměrný měsíční příjem rodiny? 
Výpočet: ………….. 
Odpověď: ………………… 
 
 
Jak se ti dnes počítalo? 
 

🙂    😏 😟 😩 

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/rimske-cislice/strasidelny-hrad/cviceni1.html

