
Seznam úkolů č. 14 na středu, 1.4.2020                   Jméno:  
Datum zadání: 31.3.2020 večer  
Datum odevzdání: do středy, 1.4. do 20:00 h večer  
 

Český jazyk:  
 

Nachystejte si papíry a pera, napíšeme si prověrku z českého jazyka 

za 3. čtvrtletí. 

Apríl!!! 

Lekli jste se? Ani trošku? No, tak někdy příště ….  😊 

1. Teď už vážně.  

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-era-dinosauru/22 

Kolik hvězdiček jsi získal/a? Napiš:   ……… 

2. Zopakuj si, co jsme se učili o shodě přísudku s podmětem. Podívej se na tabulku v sešitě ČJ A  

na postup, který jsme se ve cvičení 1 naučili včera (to, co je žlutě zvýrazněné). Pusť si ještě 

jednou alespoň kousek včerejší nahrávky, aby sis vzpomněl, jak si to říkáme. Zopakováno? 

Tak jdeme procvičovat:  

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1371 

Který štít byl dosažen?  ………. 

3. Ráda bych zjistila, jak dobře vám zatím toto nové učivo jde. Tato doplňovačka je jen na shodu 

přísudku s podmětem, budeme tedy doplňovat  -i/ -y/ -a.  

Kočky mňoukal-. Kohouti kokrhal-. Psi vrčel- a štěkal-. Slepice kdákal-. Kuřata 

pípal-. Pávi křičel-. Husy kejhal-. Houseři syčel-. Krávy bučel-. Telata pil- mléko. 

Koně řehtal-. Kozy mečel-. Kůzlata poskakoval-. Rocani hudroval-. Ovce bečel-. 

Vrabci čimčaral-. Vlaštovky švitořil-. Holubi vrkal-. Hrdličky cukroval-. Včely 

bzučel-. Skřivánci šveholil-. 

Co bylo dnes v češtině pro tebe těžké? …….. 

Co bylo dnes v češtině pro tebe lehké? …….. 

Co bylo dnes v češtině tak akorát přiměřené? …….. 

Zvoní!!!  Přestávka!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-era-dinosauru/22
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/1371


Matematika: 

1. Včera jsme se naučili rýsovat čtverec. Kdo nemá u sebe sešit do geometrie, nevadí. Nejlepší 

bude, když si pořídíte nový. Stačí tenký, ale nesmí mít linky. Nebo si připravte složku 

s několika čistými listy.  

Narýsuj čtverec KLMN o straně délky 1 cm. (Vezmi si na pomoc včerejší pracovní list, kde je přesně 

popsaný postup.) 

Je maličký, viď? Vezmi si libovolnou pastelku a pěkně si ho vybarvi. Jakou barvu jsi použil? ……. 

Tomu, co jsi vybarvil, se říká 1 centimetr čtverečný      Značíme to takto:    1 𝒄𝒎𝟐 
„čtverečný“ se mu říká proto, že je to čtvereček a ne úsečka. A ta malá dvojka nahoře znamená, že 
jsi jeden centimetr musel naměřit dvakrát – jednou vodorovně a jednou svisle, na kolmici. 

 

2. Narýsuj čtverec STUV o straně délky 2 cm.  Máš? Dobře si ho prohlédni a zkus odhadnout, 

kolik těch malých centimetrů čtverečných, který jsi rýsoval před chvilkou, se do něho vejde.  

Sem napiš svůj odhad: ………………………… 

Teď si úsečku ST rozděl po jednom centimetru a úsečku TU také. Narýsuj kolmice. Vznikne ti obrázek 

podobný tomuto:  

  

  

Teď spočítej, kolik centimetrů čtverečných se do čtverce o straně 2 cm vešlo. Sem napiš výsledek: …… 

 

3. Ještě zkusíme čtverec o straně 5 cm. Narýsuj ho. Odhadni, kolik 𝑐𝑚2 se do něho vejde? 

Napiš: ……….. 

Teď to vyzkoušej. Rozděl strany čtverce po 1 cm a narýsuj kolmice – vznikne ti mřížka – asi takto:  

         

      

     

     

     

Spočítej, kolik 𝑐𝑚2se do tohoto čtverce vešlo. Zapiš: ……… 

Šlo by to spočítat i jinak, než jeden čtvereček po druhém? Třeba násobením? Napiš jak: …………………… 

(pokud nevíš, napiš „nevím“, to nevadí) 

4. Včera jsme na závěr rýsovali čtverec o délce jedné strany 10 cm. Narýsuj ho znovu.    

Víme, že 10 cm = 1 dm. To, co jsi nyní narýsoval, je 1 decimetr čtverečný, značíme 1 𝒅𝒎𝟐.  

Je to čtverec o straně délky 1 dm. Čtverečný proto, že má tvar čtverce a ta malá dvojka je tam proto, 

že jsi ten 1 dm musel naměřit dvakrát: vodorovně a svisle (na kolmici). 

Odhadni, kolik 𝒄𝒎𝟐 se vejde do jednoho 𝒅𝒎𝟐. Napiš svůj odhad: ………. 

Teď si to můžeš ověřit, když si strany čtverce rozdělíš po 1 cm na deset dílků a narýsuješ kolmice 

vodorovně i svisle. Bude to vypadat asi takto:  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Spočítej a zapiš:     Kolik 𝒄𝒎𝟐 se vejde do jednoho 𝒅𝒎𝟐?  ………………. 



Dá se to spočítat i jinak, než počítáním po jednom čtverečku (třeba násobením)? Jak? ……………… 

 

Dnes jsme zjistili, že  1𝒅𝒎𝟐= 100 𝒄𝒎𝟐 

 

Napiš, co sis dnes v matematice procvičil: …………….. 

Napiš, co nového ses dnes v matematice naučil: ………………. 

Zvoní!!! Velká přestávka!!! 

 

Angličtina: 

Otevři si učebnici na straně 25. Pozoruj a doplňuj:  

Which = který, která, které 

Which animals = která zvířata 

Which animals can you see? = Která zvířata vidíš?            

 Napiš česky: Which animals can you hear? = ………………………………… 

I can hear a lion. = Slyším lva.      Napiš anglicky: ………………………………….. = Slyším hada. 

I can see a frog. = ………………………         Napiš anglicky : ………………………………….. =Vidím tučňáka. 

Přečti si otázky dole na stránce. Sem zapiš odpovědi:  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

Jak byla těžká dnešní angličtina? Vyber číslo: (1 – odporně lehká, 5 – nezvládnutelně těžká) 

1    -     2     -      3      -     4     -    5 

 

 

 


