
Seznam úkolů č. 9 na středu, 25.3.2020  Jméno: 

Datum zadání: 24.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do čtvrtka, 26.3. do 8 h ráno 

Český jazyk: 

1. On-line procvičování vyjmenovaných slov: 

https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-2-pravocviko-10/ 

Zde zapiš svůj nejnižší počet chyb: ………………………………………….. 

 

2. On-line procvičování slovních druhů: 

       https://www.pravopisne.cz/2017/03/urcovani-slovnich-druhu-5-pravoxeso-10/ 

Zde zapiš svůj nejlepší dosažený čas: ………………………………………….. 

 

Opakování: 

3. Slovesné tvary mohou být jednoduché a …………………………………………………… 

Vyznač jednoduché slovesné tvary modře a složené slovesné tvary žlutě: 

Jsem nejstarší ze čtyř sourozenců. Když se narodil můj nejmladší bratr, velmi jsem se radoval, protože 

jinam mám jen samé setry. „Kam jsi mi zase dal můj hřeben?“, rozčilovala se včera Alena. „Taky jsi mi 

mohl otevřít dveře,“ durdila se Elena. „Ukliď si ty papuče!“, vzteká se Helena. Jak se těším na brášku! 

Budeme spolu hrát fotbal, budeme si stavět bunkry, zastřílíme si ze vzduchovky. Ale zatím je bráška 

mimino a jen řve. 

4. Přísudek je ve větě vyjádřen vždy ………………………………………… 

Vyznač přísudky šedě: 

Z autobusu vystupují lidé. Nikdy však nevystoupí ten, na kterého na zastávce vytrvale čeká Jonáš. 

Jonáš je pes. Tak jsem se rozhodl, že ho adoptujeme. „Mami, budeme mít psa, to jsi ráda, že?“ 

oznámil jsem mamince. „A kdo ho bude chodit venčit? A kdo mu bude umývat tlapky? A co s ním 

budeme dělat, když pojedeme na dovolenou?“ Rodiče vždycky vidí všude samé problémy. 

5. Podmět bývá vždy v …… pádě. Ve větě vyhledáme vždy nejprve ……………………….. Potom se 

ptáme se na podmět:  ……………….. + …………………….. 

Např.: Lev měl v doupěti mnoho myší. 

- Přísudek je sloveso v určitém tvaru – měl 

- Zeptám se na podmět: Kdo, co měl v doupěti mnoho myší? 

- Odpovím: Lev. Lev je podmět 

Napiš, jak se ptáš na podměty v těchto větách: (ptej se Kdo, co + přísudek s kouskem věty) 

Z autobusu vystupují lidé. ……………………………………………………………………………………………… 

Jonáš na někoho vytrvale čeká. ……………………………………………………………………………………………… 

https://www.pravopisne.cz/2016/05/vsechna-vyjmenovana-slova-2-pravocviko-10/
https://www.pravopisne.cz/2017/03/urcovani-slovnich-druhu-5-pravoxeso-10/


Zítra k nám přijede můj kamarád. …………………………………………………………………………………… 

V koruně lípy bzučely včely.  …………………………………………………………………………………………. 

Světla na ulicích se znovu rozsvítila. …………………………………………………………………………….. 

 

Zhodnoť svoji dnešní práci: 

Co bylo pro mě snadné? …………………………………………………. 

Co bylo obtížnější? ………………………………………………………………….. 

Co mi ještě vůbec nejde? ……………………………………………………………….. 

 

Matematika: 

1. Procvičuj on-line dělení (přemýšlej, netipuj): 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-viceciferne-1-uroven/417 

Napiš, kolikrát jsi se nestrefil do správné dvojice: ……………………………………… 

2. Na výrobu deseti pudinků je třeba 5 l mléka. Kolik litrů mléka bude potřeba na výrobu 30 
pudinků 

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

Kolik zaplatíš za mléko, stojí-li 1 l mléka 16 Kč? 
Výpočet: ……………………………… 
Odpověď: ……………………………. 

 
3. Maminka připravila nápoj z osmi dl minerálky, pěti dl džusu a sedmi dl ovocného kompotu. 

Kolik litrů nápoje připravila?  
Výpočet: ……………………………… 
Odpověď: ………………………………… 
 Kolik sklenic o objemu 2 dl jím mohla naplnit?  
Výpočet: ……………………………… 
Odpověď: ………………………………… 
 

4. Teta koupila 3 krabice mléka. Karlík každé ráno k snídani vypije sklenici mléka o objemu 2 dl. 
Jindy než k snídani mléko nepije. Na kolik dní vydrží Karlíkovi tři krabice mléka? Kolik mléka 
vypije Karlík za týden? 

Výpočty: …………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Odpovědi: …………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 
Jak ti dnes šla matematika? Vyber smajlíka: 
 

🙂    😏 😟 😩 

https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-viceciferne-1-uroven/417

