
Seznam úkolů č. 4 na středu, 18. 3. 2020 Zde napiš své jméno: 

Datum zadání: 17.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do pátku, 20.3. do 8:00 ráno 

ČJ:   

Opět zkuste pracovat na počítači přímo do tohoto dokumentu 

1. Nejprve si zkus tento on-line diktát na procvičení s okamžitou kontrolou: (můžeš i jiné ze své 

oblíbené adresy)  https://www.skolasnadhledem.cz/game/563 

(kdyby ti nešlo spustit, zadej do vyhledávače: „škola s nadhledem“, nahoře vyber „on-line 

cvičení“, vedle obrázku lupy napiš „koncovky“, rozbalí se nabídka a z ní vyber koncovky 

podstatných jmen.  

Do okýnek vpisuj y/i klávesnicí. Nakonec odškrtni vpravo dole fajfku a podívej se, jak se ti cvičení 

povedlo. Budeš-li mít chyby, klidně si to zkus víckrát, jde o to se to naučit. 

Zde napiš, jak se ti cvičení povedlo:…. 

2. Teď pozor, bude to na známky! 

Doplň do tabulky uvedená podstatná jména v příslušných pádech: 

Nabídka podstatných jmen: souostroví, lišče, vejce, plavání, srdce, plavidlo, mládě, umyvadlo, 

poupě, chodidlo, křoví, rajče, nebe, káně, pádlo, střevo, myšlení, Labe, tábořiště, přátelství 

Město 

7. pád,  číslo množné 

Moře 

6.pád, číslo jednotné 

Kuře 

2.pád, číslo množné 

Stavení 

3.pád, číslo jednotné 

    

    

    

    

    

 

3. Včera jsme se učili určovat osobu a číslo u sloves. Dnes si zkus, jak to umíš. Doplň tabulku: 

 osoba číslo 

Umím dobře číst   

Budeš hrát fotbal?   

Luboš plaval v řece.   

Můžeme si něco koupit?   

Vy jste to ale vyvedli!   

Zítra přijedou rodiče.   

 

4. A teď něco nového: Slovesný čas 

Kromě osoby a čísla určujeme u sloves čas. 

Čas znamená:  Když se to už stalo (minulo to) = minulý čas. Například: Učili jsme se o 

podstatných jménech. Všichni pilně pracovali.  

   Když se to právě teď odehrává (probíhá to v přítomnosti) = přítomný čas. 

Například: Teď už to všichni dobře umíme. Všichni se snaží pochopit slovesný čas. 

   Když k tomu ještě nedošlo, teprve se to má stát (teprve to bude) = budoucí 

čas. Například: Určitě se i toto dobře naučíme, když se budeme snažit. 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/563


Teď si to procvičíme. Slova z nabídky roztřiď do sloupců podle času. 

Nabídka: rozkvetly, voní, zasadíme, poryli jsme, hrabete, uhrabete, zalili, nabírá, poroste, přinesli 

jste, dáváme, budou se radovat 

Čas minulý Čas přítomný Čas budoucí 

   

   

   

   

 

A poslední úkol: Urči mluvnické kategorie: 

 osoba číslo čas 

rozkvetly    

voní    

zasadíme    

poryli jsme    

hrabete    

uhrabete    

zalili    

nabírá    

poroste    

přinesli jste    

dáváme    

budou se radovat    

  

Byla to dřina, že? Ale věřím, že se ti to povedlo. Zkontroluj si řešení: 

 osoba číslo čas 

rozkvetly 3 mn min 

(květina) voní 3 j  přít 

zasadíme 1 mn bud 

poryli jsme 2 mn min 

hrabete 3 mn přít 

uhrabete 3 mn bud 

zalili 3 mn min 

nabírá 3 j přít 

poroste 3 j bud 

přinesli jste 2 mn min 

dáváme 1 mn přít 

budou se radovat 3 mn bud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M: moc se mi nedaří zapsat zlomek. Tedy se domluvíme, že jednu polovinu: 

1

2
 

Budu zapisovat takto: 1/2.  

1. Zopakuj si: 

1/3 z 21 = ……. 1/8 z 160 = ……  1/10 z 30 = …….  1/100 z 200 = ……. 

2/3 z 21 = ……. 3/8 z 160 = ……  7/10 z 30 = …….  21/100 z 200 = ……. 

2/3 z 6 = …….. 3/8 z 40 = ……  7/10 z 80 = …….  21/100 ze 100 = ……. 

 

2. Dovedeš říct, kolik centimetrů je půl metru? Zapiš: půl metru je ….. centimetrů 

Asi jsi použil znalost, že 1 m = 100 cm. A kolik cm je čtvrt metru? 

½ m = …… cm  ¼ m = …… cm  1/5 m = ……cm  1/10 m = ……..cm 

¾ m = …….cm  4/10 cm = ……..mm 8/10 m = …….dm 9/100 m = …… cm 

 

Pamatuješ si, že 1 kg = 1 000g? A kolik gramů je jedna polovina kilogramu? 

½ kg = ………. g  ¼ t = ………….kg  1/10 kg = ………..g 1/1 000 kg = ……. g 

 

A kolik minut je půl hodiny? A kolik minut je čtvrt hodiny? (* znamená doplň jednotky) 

½ h = ……… min  ¼ h = ………..min ½ min = ……. …….* ¼ min = ……..  ……* 

 

3. Slovní úloha: 

Na táboře bylo 129 dětí, z toho 2/3 chlapců. Kolik tam bylo chlapců? Kolik tam bylo děvčat? 

Výpočet: 

Chlapci ….. 2/3 z 129 =  

Děvčata………. 

Odpověď: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Odpověď: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJ:  

1. Opět si na internetu najdi Happy Street 2 ( zde: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs) 

Rozklikni si „stories“ a jdi na „Unit 4“. Pokud ti to napíše, že přístup je blokován, popros rodiče, ať 

ti povolí přístup. Poslechni si příběh a nauč se ho číst z učebnice. Zopakuj si nová slovíčka a 

v záložce „Games“ si s nimi zahres hru. 

 

2. Napiš si do slovníčku a podle příběhu se nauč vyslovovat tato tři nová slovíčka: 

Dangerous  = nebezpečný 

Friendly = přátelský 

Funny = legrační 

Kdo zapomněl, přidá:  

They are = They´re = oni jsou 

They are not = They aren´t = oni nejsou 

3. Otevři si pracovní sešit a na straně 29 vypracuj cvičení 2.  

 

 

Pokud jsi vše poctivě vypracoval, zasloužíš si pochvalu. Jsem ráda, že umíš zodpovědně pracovat.  

 

Když si s čímkoliv nebudeš vědět rady, zavolej mi. Stejně už se mi po vás všech stýská…. 😊 

L.P. 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

