
Seznam úkolů č. 8 na úterý, 24.3.2020  Jméno: 

Datum zadání: 23.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do středy, 25.3. do 8 h ráno 

Český jazyk: 

1. On-line procvičování mluvnických kategorií sloves: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm 

tady najdeš první cvičení z 10, jsou dost krátká, zkus si jich víc. Ale můžeš si zadat jen: 

https://skolakov.eu/vsechna-cviceni, tam si sjet dolů na 4. třídu a vybírat a vybírat….. 

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

2. Doplňování chybějících písmen: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067 

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

3. Dnes si ještě trochu posvítíme na slovesa 

Slovesné tvary jednoduché – mají jen jedno slovo (např.: umíš, volali, přineseme), patří se i zvratná 

slovesa -  „se, si“ – nepočítáme (např.: koupou se, povídáme si, vzpomeň si, učili se) 

Slovesné tvary složené – skládají se z více slov. Bývají v minulém čase (např.: nakoupili jsme, umyl 

jsem se, přinesl jsi, zavolali jste) nebo v budoucím čase (např.: budeme chtít, budeš muset, budou 

chytat, budu vyprávět) – všimni si, že jedno ze slov končí na -t, je ve tvaru infinitivu, ale celý tento 

tvar není infinitiv, protože lze určit osobu a číslo: budeme chtít – my - 1. os. č. mn., budeš muset – ty 

– 2.os. č.j. 

Rozhodni a zapiš do závorky, zda se jedná o slovesný tvar jednoduchý ( J ) nebo složený ( S ): 

Umím ( .. )   přinesli ( .. )  přinesli jste ( .. ) umyjte se ( .. ) 

Budeš spát ( .. )  chytili jsme ( .. )  chtěl jsi ( .. )  budou mluvit  ( .. ) 

Zpívali  ( .. )  zpívali jsme ( .. ) zakokrhal ( .. )  bude kokrhat ( .. ) 

 

4. Včera jsme se naučili, co je přísudek = sloveso v určitém tvaru. V každé větě je jen jeden. 

Když je jich tam víc, je to souvětí – skládá se z více vět, jsou odděleny čárkami nebo spojkami. 

Zvýrazni šedou barvou (jako včera) přísudky v těchto větách: (varování: může tam být i 

souvětí!) 

Náš kocourek se jmenuje Čert. Našla jsem ho letos na jaře. Krmila jsem ho tajně na půdě, aby ho 

tatínek nevyhnal. Pak jsem o něm tatínkovi řekla a kocourek nám zůstal, protože nám nalezly na půdu 

myši. Táta tvrdí, že Čert brzy ty myši vychytá. Ale já nosím Čertovi tajně žrát. Vypadá pěkně. Táta si 

myslí, že ztloustl z těch myší, ale já vím, že to z nich nebylo. 

 

 

 

 

 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm
https://skolakov.eu/vsechna-cviceni
https://www.skolasnadhledem.cz/game/4067


5. Nové učivo: Větné členy – podmět 

Podmět je větný člen, který patří k přísudku a musí být vždy v 1. pádě, to znamená, že se na něj 

ptáme: Kdo? Co? + přísudkem  

Hledáme ho tak, že: 1. najdeme přísudek  2. ptáme se: Kdo? Co? + přísudek s kouskem věty 

Např.: Ruda mi přinesl do školy krabičku. 

1. najdu přísudek: přinesl 

2. ptám se: Kdo? Co? mi přinesl do školy krabičku? – Ruda.  „Ruda“ je podmět. 

Byly v ní dvě myši. 

1. najdu přísudek: byly 

2. ptám se: Kdo? Co? v ní byly? – myši. „myši je podmět. 

Pak přišla hodina českého jazyka. 

1. najdu přísudek: přišla 

2. ptám se: Kdo? Co? přišla? – hodina. „hodina“ je podmět. 

Teď to zkuste sami: (nedívej se na řešení na konci řádku)     Řešení: 

Do třídy přišla paní učitelka. 

1. najdu přísudek: …………………         přišla 

2. ptám se: Kdo? Co? + …………………………  - ………………………….. je podmět.           Paní učitelka 

Pak žáci začali psát cvičení z mluvnice. 

1. najdu přísudek: ………………………….        začali 

2. ptám se: Kdo? Co? + ………………………. - …………………….. je podmět.    žáci 

Paní učitelka zaslechla šramot. 

1. najdu přísudek: …………………..                  zaslechla 

2. ptám se: Kdo? Co? ………………………. - …………………….. je podmět.            Paní učitelka 

Věruška naklonila hlavu k mé lavici. 

1. najdu přísudek: …………………..                    naklonila 

2. ptám se: Kdo? Co? ………………………. - …………………….. je podmět.                 Věruška 

Myši začaly v krabičce zmateně pobíhat. 

1. najdu přísudek: …………………..                       začaly 

2. ptám se: Kdo? Co? ………………………. - …………………….. je podmět.                   myši 

To už Ruda vyprsknul smíchy.  

1. najdu přísudek: …………………..                    vyprsknul 

2. ptám se: Kdo? Co? ………………………. - …………………….. je podmět.                 Ruda 

Teď se podívej na řešení na konci řádku a zkontroluj si práci. Jak se ti to povedlo? ………………………… 

 



Matematika: 

1.  Procvičuj on-line zlomky – výpočet z celku: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&se

arch1=09.+Zlomky&topic=04.+V%C3%BDpo%C4%8Det+z+celku#selid 

Jak ti to šlo? ………………………… 
 
2. Převody jednotek hmotnosti:  https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-
jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti-typ2/priklady1c.htm 
Můžeš si zkusit víc cvičení 

 
A jak ti šlo tohle? …………………………………………… 

 
3. Jednotky objemu 
 
1 hl (hektolitr) je velký asi jako menší bečka na vodu na zahradě, nebo jako polovina velké 
bečky. 
1 l (litr) je velký jako krabice s mlékem z obchodu (ne školní mléko, to má 3 dl) nebo láhev 
sirupu. 
1 dl (decilitr, lidově „deci“) je velký asi jako půl skleničky na pití v naší jídelně. Tato sklenička 
má objem 2,5 dl. 
1 ml (mililitr) je velký asi jako jeden dílek na lékařské stříkačce 
 
Dobře si prohlédni tabulku a doplň zlomky do její druhé části 
 

1 hl = 100 l  
1 l = 10 dl 
1 l = 1 000 ml 
1 dl = 100 ml 

1 l = 1/100 hl 
1 dl = ……… l 
1 ml = …….. l 
1 ml = …….. dl 

  
Úkol 1.: Najdi si doma kuchyňskou odměrku a nalij do ní 1 dl vody. Přelej ho do sklenice. 
Udělej to 10krát. Pak zkus zase všech deset dl nalít zpět do 1 litru. Vyšlo to? …………………. 
Úkol 2.: Najdi kbelík. Odhadni, kolik litrů se do něj asi vejde. Pak si vezmi odměrku 1 litr a 
vyzkoušej, jak přesně jsi to odhadl. Kolik litrů se vejde do vašeho kbelíku? …………………….. 
Úkol 3.: Přemýšlej: Kbelík v domácnosti má často objem 10 l. Kolik takových kbelíků vody bys 
musel nalít do bečky na zahradě, aby v ní byl přesně jeden hl?  ………………………………………. 
 
4. Převáděj jednotky objemu: 
 

   3 hl = ……………. l    2 000 l = ………….. hl  3 500 l = …………….. hl 
 54 hl = ……………. l   19 000 l = ………….. hl  242 hl = ……………… l  
 21 hl = ……………. l          473 000 l = ………….. hl  12 000 l = ……………. hl 
 48 hl = ……………. l  64 000 l = ………….. hl  15 hl = ……………… l 
143 hl = ……………. l 79 000 l = ………….. hl  99 900 l = ………….. hl 
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Angličtina: 
 
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs 

 
Zopakuj si podle slovníčku a podle internetových stránek učivo, které sis zapsal 
a naučil se minule. 
 
Zahraj si na internetu hru s novými slovíčky   
 
Zakryj si ve slovníčku anglické výrazy a napiš je z hlavy na papír. Potom anglické 
výrazy odkryj a porovnej, jak se ti to povedlo.  
 
Oprav chyby a zkus to znovu. 
 
Vyber si pět zvířat a o každém napiš jednu větu, zda je přátelské, nebezpečné, 
velké, malé a podobně. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

