
Seznam úkolů č. 11 na pátek, 27.3.2020  Jméno: 

Datum zadání: 26.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do soboty, 28.3. do 8 h ráno 

Český jazyk: 

1. Krátká rozcvička  - Dnes vám nezadávám konkrétní cvičení. Vraťte se k tomu, co vám nešlo. 

Posílám vám adresy, ze kterých jsem pro vás zatím vybírala. Jsou tam i mnohá jiná cvičení, 

takže pokud vám všechno šlo, můžete si najít něco, co jsme ještě spolu neprocvičovali:  

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

https://skolakov.eu/ 

https://www.gramar.in/cs/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

https://www.umimecesky.cz/ 

http://vseved.upol.cz/predmety.php 

https://www.pravopisne.cz/ 

http://cestina.diktaty.cz/ 

Napiš mi, které cvičení sis vybral/a nebo co se ti nejvíc líbilo: ………………………………………………….. 

Ještě mi napiš, jak jsi byl úspěšný: ……………………………………………………………………… 

 

Opakování: 

U sloves jsme se naučili určovat tři mluvnické kategorie:  

Osobu  – 1., 2., 3. (já – my, ty – vy, on,ona,ono – oni, ony, ona) 

Číslo  – jednotné (např. píšu -já) a množné (např. píšeme – my) 

Čas  – přítomný – děje se to v přítomnosti, právě teď (např. sedím, umím, rozumím, hraju, jedu) 

– minulý – už je to za námi, v minulosti (např. seděl jsem, uměla jsem, rozuměl jsi, hráli jsme) 

 

– budoucí –stane se to v budoucnosti (např. budu sedět, budeš umět, naučíš se, uvidíš) 
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Nové učivo: 

Jaké „i/y“ se napíše ve slovech „slavíme, nakreslíš, nezlobí“?    - Vidíme, že měkké, ale proč? 

Vysvětlím to: 

1. Podívej se, jestli jsou všechna tato slova stejného slovního druhu. A jaký slovní druh to je? 

??? 

Kdo říká, že sloveso, má pravdu  

2. Podívej se, ve které části slova se „i/í“ vyskytuje: v předponě, v kořeni, v příponě nebo 

v koncovce? 

    ??? 

Kdo říká, že v koncovce, má pravdu. 

3. Podívej se, ve kterém čase tato slovesa jsou. 

??? 

Kdo říká, že v přítomném nebo v budoucím, má pravdu. 

….. A to je všechno. Když jsou splněny tyto tři podmínky, píšeme vždy měkké i/í 

Zapamatuj si: 

Když je i/í v koncovce slovesa v přítomném čase, píšeme vždy měkké i/í 
  

Diktát 

Neříkejte, že už se vám po diktátech nestýská 😊! 

Vezmi si sešit ČJ A, pero, zapiš dnešní datum a vyber si člověka, který má na tebe chvilku času a umí 

číst. Vysvětli mu, jak si diktujeme. (Nejdřív přečtu celou větu - posloucháš, pak diktuji po částech – 

píšeš, nakonec ji přečteš sám a kontroluješ.) 

A popros ho, aby ti nadiktoval tento text:  

Podivný tvor 

Ptakopysk je zvíře velice podivné. Zobákem se podobá kachně, ale tvarem těla připomíná vydru. Živí 

se měkkýši, červy a hmyzem. Vyhrabává si v březích řek chodby a doupata. Tam snáší vajíčka. Vylíhlá 

mláďata sají mléko. Z toho je vidět, že ptakopysk se podle přírodopisu příliš neřídí. Jako savec by 

neměl mít zobák a neměl by také snášet vajíčka. 

Celý diktát si zkontroluj buď sám, nebo zase popros někoho dospělého. Neskenovat, neposílat. 

Ale sem mi napiš správně všechna slova, ve kterých jsi v diktátě udělal chybu:  

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

Jak jsi dnes se svojí prací v češtině spokojený? 

Pochopil jsi, kdy se u sloves píše vždycky měkké i/í? 

A kdy to tedy je?   Napiš mi to: ……………………………………………………………………… 

 



Matematika: 

Učeň Ferda dostal od svého mistra truhláře úkol, aby tyčku, která měří 120 cm, zkrátil o jednu 

třetinu. Neví, jak to má udělat. Tak na něj mistr doráží s otázkami. Poraď chudákovi Ferdovi! 

 O jakou část má být tyčka kratší?         Odpověz: ………………………………………. 

Jak vypočítáš jednu třetinu ze 120?   Odpověz: ………………………………………. 

Kolik teda musíš uřezat?   Odpověz: ………………………………………. 

Kolik bude měřit tyčka potom?    Odpověz: ………………………………………. 

 

A teď jdeme do cukrárny. Za chvilkou budou zavírat, musí snížit cenu všech zákusků o jednu pětinu.  

Laskonka stojí 20 Kč. O kolik sníží její cenu?  Odpověz: ………………………………………. 

Kolik bude stát laskonka po slevě?  Odpověz: ………………………………………. 

Trubička stojí 15 Kč. O kolik sníží její cenu? Odpověz: ………………………………………. 

Kolik bude stát trubička po slevě?  Odpověz: ………………………………………. 

 

A na závěr potraviny. Zboží se bude brzy kazit, je potřeba ho rychle prodat. U každé položky se musí 

cena snížit o jednu třetinu. Vypočítej novou cenu zboží a doplň tabulku: 

zboží Původní cena sleva Nová cena po slevě 

Jogurt (1 ks) 12 Kč   

Vepřové maso (1 kg) 138 Kč   

Koblihy (1 ks) 9 Kč   

Rajčata (1 kg) 36 Kč   

Párky (1 kg) 81 Kč   

 

 
Co jsi dnes dokázal snadno sám? 
Nad čím jsi musel hodně přemýšlet? 
Potřeboval jsi od někoho poradit? 
 
Jak se ti dnes počítalo? 
 

🙂    😏 😟 😩 


