
Seznam úkolů č. 15 na čtvrtek, 2.4.2020                   Jméno:  
Datum zadání: 1.4.2020 večer  
Datum odevzdání: do čtvrtka, 2.4. do 20:00 h večer  
 

Český jazyk:  
 

1. Jak umíme vyjmenovaná slova? Myslíte si, že už jsme na ně experti? Vyzkoušíme si -  

Vyjmenovaná slova pro experty: (cesta: vševěd upol – český jazyk – vyjmenovaná slova pro 

experty) 

vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina030&jmeno_predmetu=cestina&typ

_cviceni=TD&typ_odpovedi=b 

Zde zapiš úspěšnost v % : ……………………  a dosažený čas: ………………. 

2. Vraťte se do pracovního listu číslo 13 (úterý, 31.3.) Najděte si v českém jazyku ve cvičení 1 

žlutě zvýrazněný Postup zdůvodňování Shody (jsou tam 4 puntíky = 4 kroky, začíná to: nejdřív 

najdu přísudek…) a toto si opište do sešitu ČJ A.   Budeme se k tomu vracet.  
3. Naučte se postup, který jste si právě zapsali, zpaměti. Řekněte si ho. 

Postupujte podle zapsaných bodů a zdůvodňujte si nahlas (tak, jak jsem vám to říkala v nahrávce) a 

doplňujte: 

V parku zpíval- drozdi. Ve včelínu se ozýval- včely. Autobusy se rozjel- na všechny strany. 

Tyto knihy se čtenářům líbil-. Tyto knihy si čtenáři oblíbil-. 

Zkontroluj si řešení: -i, -y, -y, -y, -i. 

4. V tomto cvičení nejprve zvýrazni přísudek šedě, potom napiš otázku, jak se ptáš na 

podmět a nakonec doplň správné i/y/a:   

Zvýrazni přísudek  zeptej se na podmět, vrať se a doplň i/y/a 

Unavení bojovníci usedl- ke stolům. například: Kdo,co usedli ke stolům?  

Dámy z královské družiny usedl- ke stolům. Kdo,co ….? 

Také všechna pážata usedl- ke stolům. Kdo,co ….? 

Stoly se prohýbal- pod množstvím jídla. Kdo,co 

Vojáci cvičil- se zbraněmi. Kdo,co 

Jabloně v zahradách rozkvetl-.  Kdo, 

Zahradníci sklízel- úrodu.  

Jablíčka na stromě se červenal-.  

Ptáci v parku pěkně zpíval-.  

Všechny domy byly opraven-.  

 

5. Převeď věty do množného čísla.  

Příklad: Kuře pobíhalo kolem kvočny. Kuřata pobíhala kolem kvočen.. 

V zahrádce voněla růže.  

Chlapec pomáhal, jak mohl.  

Nad pasekou přelétl jestřáb.  



V parku krákala vrána.  

V budce se usídlil špaček.  

Pramen v suchém létě vyschl.  

Nad věží létal rorýs a pískal.  

Na větvi poskakovala veverka.  

Stroj se náhle razstavil. Písnička se mi líbila.   

Netopýr se usídlil na půdě.  

Po řece plul kus ledu.  

 

6. A teď naostro. Zajímá mě, jak to umíš sám, tedy prosím, toto cvičení vypracuj bez pomoci a 

kontroly rodičů. Děkuji. Otevři si sešit ČJ A, dívej se na tabulku a na postup, který sis zapsal, 

nahlas si zdůvodňuj (jako v nahrávce) a doplňuj -i/-y/-a. Do sešitu nepiš, jen doplňuj sem: 

Špačci přiletěl-. Vrátil- se i vlaštovky. Dívky si hrál- na nevěsty. Na slunci se 

vyhříval- kočky. Psi ležel- u boudy. Hory se nám líbil-. Hoši si hrál- na vojáky. 

Rodiče se vrátil- brzy domů. Dny se krátil-. Chlapci obdivoval- modely letadel. 

V lese křičel- sojky. Bratři ho doprovodil- na nádraží. Stehlíci vyzobával- se 

mínka z bodláků. Na kopcích vzplál- ohně. Sáně s rozjel- po zmrzlém sněhu. 

Koně se dal- do klusu. Prázdninové dny rychle ubíhal-. 

Zvoní, přestávka!!! 

 

Matematika: 

1. Nejprve si procvičíme zlomky 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani  - začni rozhodovačkou, vyber si střední 

úroveň: 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-2-uroven/7265 , ale můžeš zkusit i 

další cvičení. 

Napiš, co vše jsi zkusil a s jakým úspěchem: 

2. Včera jsme rýsovali 1 𝑐𝑚2 a 1 𝑑𝑚2. Zjistili jsme, že 1 𝑐𝑚2 se do 1 𝑑𝑚2  vejde stokrát. 

Můžeme tedy zapsat:  

1 𝒅𝒎𝟐  = 100 𝒄𝒎𝟐 
Zkus nyní doplnit:  

2 𝑑𝑚2  =  …. 𝑐𝑚2  300 𝑐𝑚2  =  …  𝑑𝑚2 

4 𝑑𝑚2  =  …. 𝑐𝑚2  500 𝑐𝑚2  =  …  𝑑𝑚2 

8 𝑑𝑚2  =  …. 𝑐𝑚2  900 𝑐𝑚2  =  …  𝑑𝑚2 

10 𝑑𝑚2  =  …. 𝑐𝑚2            1 100 𝑐𝑚2  =  …  𝑑𝑚2 

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-poznavani
https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-zlomky-poznavani-2-uroven/7265


3. Dnes si porovnáme čtverec a obdélník. O čtverci jsme už něco zjistili. Teď to napiš o 

obdélníku. 

 

čtverec obdélník 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Čtverec má čtyři strany  
• Čtverec má 4 vrcholy  
• Čtverec má všechny čtyři strany 
stejně dlouhé.  
• Čtverec má sousední strany k sobě 
navzájem kolmé  
• Čtverec má protilehlé strany 

rovnoběžné.  

• Obdélník (má – nemá) čtyři strany  
• Obdélník (má – nemá) 4 vrcholy  
• Obdélník (má – nemá) všechny čtyři 
strany stejně dlouhé.  
• Obdélník (má – nemá) sousední 
strany k sobě navzájem kolmé  
• Obdélník (má – nemá) protilehlé 

strany rovnoběžné.  

 

Teď napiš, čím se liší čtverec od obdélníku: …………………………………………………………………………………… 

4. Otevři si sešit do geometrie a připrav si rýsovací potřeby. 

Narýsuj obdélník ABCD tak, že délka strany a = 8 cm a délka strany b = 4 cm. 

Postup:  
• Podle nejdelší strany trojúhelníku narýsuj přímku. Nemusíš ji pojmenovávat.  
• Vyznač na ní bod A  
• Na bod A přilož nulu měřítka trojúhelníku, naměř 8 cm a vyznač bod B (napiš písmeno B 
trošku bokem, ať si ho nepřeškrtneš dalším rýsováním)  
• V bodě B vztyč kolmici k přímce AB (rysku trojúhelníku dej přesně na přímku AB, nejdelší 
stranu trojúhelníku posuň přesně na bod B – zkontroluj si rysku - a podle nejdelší strany narýsuj 
přímku)  
• Na této kolmici vyznač bod C tak, aby IBCI = 4 cm (dej nulu na bod B a na kolmici naměř 4 
cm)  
• V bodě A vztyč kolmici k přímce AB. (totéž, co jsi dělal v bodě B, jen musí procházet bodem 
A)  
• Na této kolmici vyznač bod D tak, aby IADI = 4 cm.   
• Spoj bod D a bod C. Obdélník je hotový  
• Zkontroluj si, jak přesně jsi rýsoval: Změř si velikost úsečky CD. Pokud ti vyšla 8 cm (±1 mm), 
můžeš být na svou páci hrdý.  

Jak ti to vyšlo? …………………….. 
 

5. Zamysli se a odhadni: Kolik těch malinkých čtverečků o obsahu 1 𝑐𝑚2 se do tohoto obdélníku 
vejde?  Sem napiš svůj odhad: …………………………………………………………………. 

 
Můžeš si to zkusit narýsovat – rozdělit strany obdélníku po 1 cm jako včera a spočítat.  
 
Nebo se podívej na tento obrázek: 
 



        

        

        

        

 
Spočítej čtverečky a doplň: Tento obdélník má obsah ….   𝑐𝑚2 
 
Dal by se zjistit počet  𝑐𝑚2 i jinak než počítáním po jednom čtverečku (třeba násobením)? 

Napiš, jak: ………………………………………………………………. 

Nechej si od někoho dospělého oznámkovat rýsování obdélníku. Jakou známku jsi dostal? ……….. 

Co ses dnes v geometrii naučil? ………….. 

Zvoníííí,   přestávkáááá !!!! 

 

Angličtina: 

Připrav si učebnici, pracovní sešit a pero. 

1. Zopakuj si slovíčka – zvířata podle:  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_04/pict

uredictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs 

a podle: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_04/games_unit04_01?cc=cz&

selLanguage=cs 

a ještě podle: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_04/games_unit04_02?cc=cz&

selLanguage=cs 

2. Otevři si pracovní sešit, 29/1. Prohlédni si cvičení a rozmyli si, co asi budeš dělat.  

Pusť si poslech č 36 (Listening 36). Na prví poslech nic nepiš, jen se dívej a poslouchej. Pusť si totéž 

znovu. Teď kroužkuj „yes“ nebo „no“. Pokud nestíháš, můžeš si zastavovat, ale zkus to bez toho. Až 

budeš hotový, pusť si celý poslech znovu pro kontrolu.  

A teď si zkontroluj správné odpovědi: 1 Yes, 2 No, 3 Yes, 4 Yes, 5 No, 6 No. 

Kolik odpovědí jsi měl správně? Napiš mi to: …………………… 

3. Nauč se říkat větu: „I can hear a snake.“ = Slyším hada. Vyzkoušej si tuto větu se 

všemi zvířaty v učebnici na straně 25. 

Teď si pusť poslech č 37. Po každém zvuku odpovídej celou větou, které zvíře slyšíš.  

Kontrola: I can hear a snake. I can hear an elephant. I can hear a parrot. I can hear a lion. I can hear a 

frog. 

Otevři si pracovní sešit, 30/1. Prohlédni si cvičení a rozmyli si, co asi budeš dělat.  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_04/picturedictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictionary_02_04/picturedictionary_04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_04/games_unit04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_04/games_unit04_01?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_04/games_unit04_02?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_04/games_unit04_02?cc=cz&selLanguage=cs


S poslechem postupuj stejně jako ve cvičení 2. Nejprve celé poslechni, potom kresli cestu, pak ještě 

jednou poslouchej a kontroluj. Na závěr zkontroluj, jestli si cestu nakreslil správně: opice, lvi, žirafy, 

sloni, hadi, hroši, hadi. 

Jak se ti toto cvičení povedlo? Napiš: ………………. 

Co tě dnes v AJ nejvíc bavilo? …….. 

Co ti nejlépe šlo? ……. 

Co bylo obtížné? …….. 

Děkuji ti za odpovědi. Přeji ti krásný zbytek dnešního dne! Na shledanou, děti! 😊 

 


