
Seznam úkolů č. 16 na pátek, 3.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: čtvrtek, 2.4.2020 večer 

Datum odevzdání: do pátku, 3.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Krátká rozcvička  - Dnes vám opět nezadávám konkrétní cvičení. Vraťte se k tomu, co pro vás 

nebylo úplně lehké. Procvičte si to, co vy sami nejvíce potřebujete. Nebo si vyberte nějakou 

zajímavou variantu hry, kterou máte rádi (střílečky, dva proti sobě a podobně) 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

https://skolakov.eu/ 

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

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

https://www.umimecesky.cz/ 

http://vseved.upol.cz/predmety.php 

https://www.pravopisne.cz/ 

http://cestina.diktaty.cz/ 

Napiš mi, které cvičení sis vybral/a nebo co se ti nejvíc líbilo: ………………………………………………….. 

Ještě mi napiš, jak jsi byl úspěšný: ……………………………………………………………………… 

2. Teď si pusťte diktát, který jsem vám namluvila. Aby nahrávka nebyla moc dlouhá, dělala jsem 

mezi slovy jen krátké mezery, tak rychle byste nestačili psát. Připrav si myš na „stop“ a sám si 

nahrávku zastavuj.  

Nepiš do sešitu, dnes piš na klávesnici přímo sem: 

…. 

3. Nové učivo – podmět „děti“ 

Vzpomeň si na tabulku, podle které jsme určovali rod podstatných jmen. Vypadala nějak takto: 

Číslo jednotné Číslo množné 

Rod mužský Ten (muž) Rod mužský Ti (muži) 

Rod ženský Ta (žena) Rod ženský Ty (ženy) 

Rod střední To (batole) Rod střední Ta (batolata) 

 

Vezmeme si podstatné jméno „dítě“.  

Ukážeme si na ně v čísle jednotném: 

To (jedno) dítě.   … - ukázali jsme si „to“, slovo „dítě“ je rod střední. 

Ukážeme si na ně v čísle množném: 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
https://skolakov.eu/
https://www.gramar.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.umimecesky.cz/
http://vseved.upol.cz/predmety.php
https://www.pravopisne.cz/
http://cestina.diktaty.cz/


Ty (dvě) děti.  … - kdyby to byl rod střední, museli bychom si ukázat „ta děti“ – to je nesmysl. Podívej 

se do tabulky, na jaký rod si v množném čísle ukazujeme „ty“ – ano, je to rod ženský. 

To znamená, že: 

Podstatné jméno děti je v množném čísle rodu ženského. 

Má tedy v příčestí minulém koncovku -y. 

Například: Děti běhaly. 

 
 

Pozoruj: 

Ta batolata si hrála na pískovišti.  Ty děti dováděly na houpačkách. 

Koťata se vyhřívala na sluníčku.   Děti se vyhřívaly na sluníčku. 

 

Tento rámeček a příklady pod ním si přepiš do sešitu ČJ A. 

 

Doplňuj koncovky: 

Přišel večer. Ptáci ve větvích utichl-. Kuřata se poschovával- kvočně pod křídla. Koťata se 

vrátil- do pelíšku. Maminka připravila večeři. Děti si umyl- ruce a sedl- si ke stolu. Po večeři se 

děti umyl-. Maminka jim přečetla pohádku. Děti spokojeně usnul-. 

Přestávka! Běž si zacvičit!!! 

 

Matematika: 

1. Opět si vyber on-line cvičení podle vlastní volby. Napiš, co sis procvičil: ………………… 

 

2. Nové učivo - Další jednotky obsahu 
 

Už víme, že centimetr čtverečný zapisujeme takto:  𝐜𝐦𝟐, ale protože některým z vás se tento zápis 

nezobrazuje, domluvíme se, že ho budeme zapisovat takto: cm2 

Nyní tedy platí:  

Milimetr 

čtverečný 

centimetr 

čtverečný 

decimetr 

čtverečný 

  metr čtverečný Kilometr 

čtverečný 

 𝑚𝑚2  =  mm2 𝑐𝑚2 = cm2     𝑑𝑚2 =  dm2 𝑚2 =  m2  k𝑚2 =  km2 

 

Dále už také víme, že 1 dm2 je čtverec, který má délku každé strany 1 dm. Protože 1 dm = 10 cm, má 

1 dm2 obsah 10 cm . 10 cm = 100 cm2          

Můžeme to říci také tak, že 1 dm2 = 10 cm . 10 cm = 100 cm2 



Podle tohoto vzoru vysvětli, co je 1 m2:  1 m2 je čtverec, který má délku každé strany __ m. Protože 

1 m = __ dm, má 1 m2 obsah 10 dm . 10 dm = __dm2.    Tedy: 1 m2 = __ dm2 

A podobně:  

Protože 1 m = 100 cm, má 1 m2 obsah 100 cm . 100 cm = _______cm2, tedy 1 m2 = 10 000 cm2 

Porovnáme si to v tabulce: 

Jednotky délky Jednotky obsahu výpočet 

Například: provázek, 

číselná osa, plot kolem 

zahrady 

Například: vybarvený čtverec, 

plocha tvého stolu, tráva na 

zahradě 

 

1 cm = 10 mm 1 cm2 = 100 mm2 10mm . 10mm = 100mm2 

1 dm = 10 cm 1 dm2 = 100 cm2 10 cm . 10 cm = 100 cm2 

1 m = 10 dm 1 m2 = 100 dm2 10dm . 10dm = 100 dm2 

1 m = 100 cm 1 m2 = 10 000 cm2 100cm . 100cm = 10 000 cm2 

1 km = 1 000 m 1 km2 = 1 000 000 m2 1 000m . 1 000m = 1 000 000m2 

 

Tuto tabulku si opiš do sešitu M1. Prosím pozor, piš malé dvoječky nahoru šikmo nad m – tak, jak to 

vidíš v úvodní tabulce cvičení 2. …a tuto tabulku se nauč zpaměti 

Vypočítej: 

5 cm2 = ….mm2  8 dm2 = ….cm2  9 m2 = …dm2 

37 cm2 = ….mm2  2 m2 = …cm2  74 m2 = …cm2  

Tak co dnešní matematika? …. 

 

Angličtina: 

Vrať se k 29/1 v pracovním sešitě. O každém obrázku napiš dvě věty o tom, co to je a co to není. 

Například:  To jsou žirafy = They are girrafes. 

    To nejsou hadi = They are not snakes. 

 To jsou žirafy They are girrafes. To nejsou hadi They are not snakes. 
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