
Seznam úkolů č. 13 na úterý, 31.3.2020                   Jméno: 

Datum zadání: 30.3.2020 večer 

Datum odevzdání: do úterý, 31.3.. do 20:00 h večer 

Český jazyk: 

1. Dnes začneme jinak, než jste zvyklí. 

Nejprve si otevřete sešit ČJ A, do kterého jste si včera zapsali tabulku o shodě přísudku s podmětem. 

Zopakujte si ji a řekněte si ji zpaměti. Toto musíme umět. Pro jistotu si ji nechte otevřenou před 

sebou. 

Teď budeme společně procházet věty v následujícím cvičení. Pustíte si nahrávku, která je také 

přílohou tohoto mailu. (Včera jsme si to vyzkoušeli) Já vám budu říkat, jak si to zdůvodňujeme. Učte 

se to říkat se mnou, jako bych vás vyvolávala. To zatím nemůžu, ale je důležité, abyste si to sami říkali 

nahlas. Tak se to nejlépe naučíte. Budeme postupovat podle této tabulky:  

Postup:  

• Nejdřív najdu přísudek 

• Potom se zeptám na podmět 

• Dám si podmět do jednotného čísla a ukážu si na něj 

• Určím rod (u rodu mužského i životnost) podmětu a podle tabulky doplním 
koncovku 

 

Rodiče právě odešli do kina. Stromy šuměly. U řeky nás obtěžovali komáři. Bobři si tam postavili hráz. 

Na kamení se vyhřívaly ještěrky. Poupata se rozvíjela. Lvi už dostali krmení.  Byly to vzácné okamžiky. 

Kluci spálili koláče. První branku dali hráči Sparty. Děvčata skákala přes švihadlo. Na záhoně se 

rozmnožil- housenky. Rybáři seděl- na břehu a nehnutě pozoroval- hladinu. Na zahrádce před 

domem rozkvetl- narcisy. Kamarádi přijel- už v úterý. Světla na ulicích se znovu rozsvítil-. Hodiny na 

věži odbil-desátou. Ve včelínu se začal- ozývat včely. Pod okny zařehtal- koně. Houfy špačků se slétal- 

na třešeň. Chlapci si koupil- nové sešity. Zbyl- tam nějaké dortíky? Draci se vznášel- vysoko na 

obloze. Zemědělci už vyjel- do polí. Na náměstí se tísnil- davy lidí. Ztratil- se mu všechny peníze.  

2. A teď si to zkusíte sami, v on-line procvičování zde:  

http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina034&jmeno_predmetu=cesti

na&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=B3& 

(zadáte si “vševěd upol”, vyberete “čeština”,  “shoda jednoduchého podmětu s přísudkem”) 

Můžeš stejné cvičení dělat několikrát, protože ho vždy znovu obměňují. Dole, pod “další úkol” najdeš 

zdůvodnění. 

Jak se ti dnes dařilo v češtině?  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina034&jmeno_predmetu=cestina&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=B3&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=cestina034&jmeno_predmetu=cestina&typ_cviceni=TD&typ_odpovedi=button&pocet_moznosti=3&typ_moznosti=B3&


Matematika: 

1. On-line procvičování: 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/1281 

Zkus vyřešit všech 18 příkladů.  

Jak jsi byl úspěšný?  

2. Dnes se naučíme rýsovat čtverec (možná si to někteří pamatují z loňského roku - napište mi 

to). 

Připrav si sešit do Geometrie, trojúhelník s ryskou a ostrouhanou tužku.  

Nejprve si ujasníme, jak čtverec vypadá. Rozhodni – vyber správnou možnost): 

• Čtverec (má - nemá) čtyři strany a čtyři vrcholy 

• Čtverec (má - nemá) všechny čtyři strany stejně dlouhé. 

• Čtverec (má - nemá) sousední strany k sobě navzájem kolmé (sousední strany jsou ty, které 

se spolu dotýkají v jednom vrcholu - například strana AB a strana BC) 

• Čtverec (má - nemá) 4 vrcholy 

• Čtverec (má - nemá) protilehlé strany rovnoběžné. Protilehlé jsou ty strany, které leží naproti 

sobě - představ si ulici, po každé straně je řada domů. Ty, které jsou naproti sobě přes ulici, 

jsou protilehlé. Ty, které jsou vedle sebe (dotýkají se zahradami,) jsou to sousedé, těm 

říkáme sousední.  

Pokud jsi vždy odpověděl že ano, máš pravdu. 

A teď jdeme rýsovat.  

Narýsuj čtverec ABCD o délce strany a = 8 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 = 8 cm (dej nulu na bod B a na kolmici naměř 8 

cm) 

• V bodě A vztyč kolmici k přímce AB. (totéž, co jsi dělal v bodě B, jen to musí procházet 

bodem A) 

• Na této kolmici vyznač bod D tak, aby IADI = 8 cm.  

• Spoj bod D a bod C. Čtverec 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 se ti to povedlo?  

Narýsuj si do sešitu další dva čtverce: 

Čtverec KLMN o délce strany a = 4 cm  

Čtverec RSTU o délce strany a = 10 cm 

Ukaž svoji práci jednomu z rodičů a požádej ho, aby ti do sešitu napsali za tvoje rýsování známku. 

Napiš mi, jakou známku jsi dostal:  

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-nad100-1-uroven/1281


 

Angličtina: 

Pracují obě skupiny stejně.  

Zadej si odkaz: 

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

A zopakuj si: stories ( čti nahlas, překládej do češtiny), picture dictionary (mluv nahlas), games. 

Potom zapiš sem anglicky tato slovíčka: 

had  hroch  

tučňák  velký  

slon  malý  

opice  nebezpečný  

žába  legrační  

lev  přátelský  

žirafa  hubený  

papoušek  slyšet  

 

Zapiš si do slovníčku (Vocabulary):  

Which animals do you like best? = Která zvířata máš nejraději? 

They are = oni jsou  

They are not = They aren´t = oni nejsou 

Projdi si v učebnici strany 24 a 25. Zkontroluj si, že v pracovním sešitě máš vyplněno cvičení 2 na 

straně 29. 

 

Tělocvik: 

Včera jsme neměli, tak dnes:  

Vezmi si švihadlo a zaskákej si, alespoň tři sady po 10 přeskocích snožmo. Mezi sadami si odpočiň. 

Potom udělej totéž, ale střídej nohy – pravou a levou. Zase si odpočiň. 

Vzpomeň si, jak jsem vás učila prkno – nastav si kuchyňské minutky na 30 sekund a zkus vydržet. 

Pokud vydržíš déle, napiš mi sem, jak dlouho jsi vydržel. 

Protáhni si nohy tak, že se s nohama u sebe budeš snažit dosáhnout rukama na zem. Kdo to dokáže, 

je borec! 

Na závěr si lehni na záda, zvedni obě nohy zároveň a snaž se je položit dozadu za hlavu. 

A pamatuj si – kdo se pohybuje, je odolnější proti všem nemocem!!! 

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

