
Seznam úkolů č. 7 na pondělí, 23. 3. 2020  Jméno: 

Datum zadání: 22.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do úterý, 24.3. do 8 h ráno 

Milí žáci, 

jakpak jste se měli o víkendu?  

Takto bychom asi začali ve třídě…. A já jsem moc ráda, a děkuji těm z vás, kteří mi i napsali pár slov o 

sobě, co děláte, jak zvládáte. I když jsem jim ještě nestihla osobně odpovědět, velmi mě to potěšilo. 

Naše výuka se teď bohužel musí měnit. Jedna z těch změn je ta, že teď mnohem víc záleží na každém 

z vás, jak moc se chcete naučit. Velmi důležité je, abyste se vraceli k úkolům, které vám posílám 

opravené. (Vím, že mi to dlouho trvá, buďte, prosím, trpěliví) Nespokojujte se s tím, že víte, jak to je 

správně, pokud nevíte, proč je to tak. Pokud se to stane, ptejte se. Rodičů, spolužáků, mně. Také 

pochopení nového učiva je obtížnější, když si to musíte číst, než kdybyste to mohli poslouchat. (Ráda 

bych s tím do budoucna něco udělala.)  Řekla bych, že jedno přečtení vám nebude stačit, proto se 

k mému vysvětlení vracejte a čtěte si ho vícekrát a pomalu, jako slovní úlohu v matematice. Potom si 

ho i zkuste sami říct, tak to lépe pochopíte. Jen si uvědomte, že nemá cenu papouškovat to, čemu 

nerozumíte. Opakuji, že mi můžete i telefonovat, pokud je to potřeba. Snad se nám brzy podaří rozjet i 

hovory přes OFFICE 365. 

Více teď využíváme on-line procvičování a já mám radost z těch z vás, kteří využijí odkazu a udělají si i 

více cvičení, než jsem napsala. Já vám posílám vždy jen kousek, ale když se víc proklikáte mými 

odkazy, najdete mnoho dalších způsobů, jak se víc a lépe naučit. Ve škole vás k tomu jaksi nutím já, 

ale teď máte svůj pokrok každý z vás ve vašich vlastních rukou.   

Český jazyk: 

1. On-line procvičování 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4

%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-

+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid 

Když si zadáš www.onlinecviceni.cz, najdeš tam i další možnosti. 

Zde zapiš svoji úspěšnost: ………………………………………….. 

(pokud jsi dělal více cvičení, napiš, jak se ti povedly i ty další) 

2. Vzpomeň si na slovní druhy, ty si procvičíš zde:  

https://www.gramar.in/cs/test.php  - asi ti to nepůjde, 

tak napiš do vyhledávače: gramar.in, vyber „úlohy z českého jazyka…“, vyber si 5.ročník, a ve 

fialových cedulkách vyhledej 5. ročník, cedulku „vyznač slovní druhy“, klikni a jsi tam. 

Samozřejmě, že když budeš chtít, zkusíš si i jiné cvičení podle vlastního výběru 

Zde zapiš svoji úspěšnost: ………………………………………….. 

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid
http://www.onlinecviceni.cz/
https://www.gramar.in/cs/test.php


3. Nové učivo: Větné členy – přísudek 

Nejprve musíme vědět, co je to „sloveso v určitém tvaru“. Je to takové sloveso, u kterého 

můžeme určit osobu a číslo tak, jak jsme se to minule učili. Např.: plaveš – 2. os., č.jedn., čas přít. 

Naproti tomu „neurčitek“, cizím slovem „infinitiv“ je takový tvar slovesa, u kterého nelze určit 

žádnou mluvnickou kategorii. Bývá zakončený nejčastěji na -t, nebo -ti, nebo -ci. Například: 

skákat, běhati, moci. 

Dopiš k těmto slovesům, jestli jsou v určitém tvaru (UT)  nebo v infinitivu (I):  

Umím (..), budu umět (..), uměl jsem (..), umět (..), plavat (..), přeplavat (..), přeplavali jste (..), 

plavte! (..), složit (..), výskati (..), budou výskat (..), výskali (..) 

Zkontroluj si řešení: (schválně, udělám tentokrát zase chybu?) 

Infinitivy: umět, plavat, přeplavat, složit, výskati 

Určité slovesné tvary: umím, budu umět, uměl jsem, přeplavali jste, plavte!, budou výskat, výskali 

4. A teď, co je to ten přísudek? Vzpomene si někdo z vás z loňského školního roku? 

V každé větě (skoro v každé – to se budete učit později) je jedno sloveso v určitém tvaru. Vždy 

v jedné větě   jedno sloveso v určitém tvaru. A tomuto slovesu se říká přísudek.  

Například ve větě: - „Alenka popošla o několik kroků dopředu.“ – je přísudek „popošla“.  

Ve větě: „Včera jsme s kamarády celé odpoledne hráli na hřišti fotbal.“ – je přísudek „hráli jsme“ 

Ve větě: „Zítra se budeme učit desetinná čísla.“ – je přísudek „budeme se učit“ 

Ve větě: „Alenka popošla o několik kroků dopředu, zvědavě se rozhlížela kolem a nakonec           

se rozhodla, že se skryje za závěsem.“ – jsou přísudky: „popošla, rozhlížela se, rozhodla se, skryje 

se“ – ale jak to, že jsou tam čtyři, když sem vás učila, že v každé větě jen jeden přísudek? To je 

proto, že toto je souvětí, které je složené ze čtyř různých vět. Vyznačila jsem je barevně: 

„Alenka popošla o několik kroků dopředu, zvědavě se rozhlížela kolem a nakonec se rozhodla, že 

se skryje za závěsem.“ 

A v každé z těchto vět je právě jedno sloveso v určitém tvaru, tedy i jeden přísudek. Proto také 

mezi slovy „dopředu“ a „zvědavě“ je čárka, protože odděluje jednotlivé věty vsouvětí. 

V psaném textu podtrhujeme přísudek vlnovkou (proto jsme se také dříve učili podtrhovat 

slovesa vlnovkou), to by nám na počítači šlo špatně – jak vidíte, jde mi to špatně. Proto se 

domluvíme, že přísudek budeme na počítači vyznačovat šedou barvou – takto: …………… Dělá se to 

tak, že si v horní liště najedeš myší na značku, kde jsou dvě drobná písmena a,b a šikmo přes ně je 

nakreslená tužka. Když klikneš na malý trojúhelníček směrem dolů, rozbalí se ti nabídka barev – 

vyber šedou. Pak musíš myší zvýraznit slovo, které chceš označit, a kliknout na tu ikonku. Popros 

rodiče, ať ti ukáží, jak se to dělá. 

 

 

 

 



5. Teď si zkus hledat přísudky v tomto on-line cvičení: 

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

Pokud ti to nepůjde, napiš do vyhledávače: gramar.in, vyber „úlohy z českého jazyka…“, 

vyber si 4.ročník, a ve fialových cedulkách vyhledej 4. ročník, cedulku „najdi přísudek“, 

klikni a jsi tam. Samozřejmě, že když budeš chtít, zkusíš si i jiné cvičení podle vlastního 

výběru 

6. A na závěr zkus vyznačit přísudky v těchto větách: 

Na procházce jsme zahlédli zajíce. Vyběhl z brázdy a prosvištěl kolem nás. Náš pes za 

ním prudce vyrazil. Tatínek ho rychle zavolal zpět. Naštěstí ho poslechl. Příště ho 

budeme muset přivázat na vodítko. 

Kontrola: zahlédli jsme, vyběhl, prosvištěl (dva přísudky = souvětí), vyrazil, zavolal, budeme muset 

Tak co, povedlo se ti to?  

Napiš mi, jak dobře jsi pochopil/a, co je přísudek:  ……………………………….. 

 

 

Matematika: 

1.  Procvičuj on-line: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=M
atematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+
10+000#selid 
 Objeví se ti asi 13 cvičení, vyber si, které chceš, a když nebudeš se svým výsledkem 
spokojený, zkus si další. 
Jak ti to šlo? ………………………… 
 
2. Převody jednotek délky: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matemati
ka&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid       
 
A jak ti šlo tohle? …………………………………………… 

 

3. Další jednotky hmotnosti, se kterými se můžeš v praktickém životě setkat, jsou: 

 
Metrický cent (lidově „metrák“), značka: q 
1q (čti: jeden metrický cent) je totéž, co 100 kg. Zapíšeme:   

1 q = 100 kg 

 
 
Čti, přemýšlej a doplň: 

- Lidé většinou prodávají brambory v pytlech, které jsou vysoké asi do pasu menšího 
dospělého člověka. Jsou docela těžké. Do tohoto jednoho pytle se vejde 50 kg 
brambor. Když si na zimu objednáš 1 q brambor, v kolika takových pytlech ti ho 
dodají? 

https://www.gramar.in/cs/test.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000#selid


Odpověď: ………………………………… 
  

- Zelenina a ovoce se zase může skladovat ve velkých plastových přepravkách, do 
kterých se vejde 25 kg. Do školní jídelny přivezli 2 q jablek. Kolik takových přepravek 
to bylo? 
 Odpověď: ………………………………… 
 
 
Druhá v praxi užívaná jednotka hmotnosti je dekagram (lidově „deko“, nebo taky 
„Dejte mi 10 deka šunky“), značka dkg. 
Jeden dekagram je totéž, co 10 g, tedy deset „deka“ je sto gramů. Zapíšeme to takto: 
 

1 dkg = 10 g     10 dkg = 100 g      

 
Napiš, kolik gramů je 20 deka: 20 dkg = …….. g 
 
Dokážeš přijít na to, kolik dekagramů odpovídá jednomu kilogramu?  
Zkus to:  
1 kg = ……………. dkg 
 
A na závěr dvě otázky a dva úkoly: 

- Která z těchto dvou jednotek, které jsme se dnes naučili, je větší než jeden kilogram? 
………… 

- A která je menší? ………………. 
 

- Zjisti (přečti na obalech), jakou hmotnost mají potraviny, které máte doma v zásobě – 
zatím nerozblené (např. máslo, sýr, jogurt, sůl, balíček čočky ….) 
Zapiš, co jsi přečetl:  
Potravina   hmotnost: 
…………………………  ………………… 
………………………..  ……………….. 
…………………………  ………………… 

- Zjisti (zvaž na kuchyňské váze), jakou hmotnost mají potraviny, které máte doma 
v ledničce již rozbalené (např. klobása, jedno vajíčko, cereálie, které zbyly v sáčku, 
když jsi posnídal, a podobně ) 
Zapiš, co jsi zvážil:  
Potravina   hmotnost: 
…………………………  ………………… 
………………………..  ……………….. 
…………………………  ………………… 
 
 
A dnes už konec školy. Poděkuj rodičům, pokud ti pomáhali, a běž zase chvíli 
pomáhat ty jim s jejich prací. A nezapomeň se aspoň chvilku proběhnout venku!!! 

(můžeš v rámci tělocviku trénovat skákání přes švihadlo 😊 ) 


