
Seznam úkolů č. 17 na pondělí, 6.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: neděle, 5.4.2020 večer 

Datum odevzdání: do pondělí, 5.4. do 20 h večer 

 

Dobrý den, milé děti! 

Vstupujeme spolu již do 4. týdne, kdy se učíme „na dálku“. Za tu dobu jste se mnoho nového naučili. 

Nejen práci s počítačem, ale postupujeme i v učivu. Mám z vás radost, práce, které mi posíláte, bývají 

velmi, opravdu velmi dobré. Myslím, že je za tím i pomoc vašich rodičů, i když si ji často ani 

neuvědomujete. Proto vás nabádám: nezapomínejte rodičům za jejich péči vždycky znovu poděkovat. 

Mají teď víc starostí, a vaše pomoc a vděčnost jim jistě přijde vhod. Nemám mnoho možností, jak si 

ověřit, že dobře rozumíte tomu, co se učíme. To je velká nevýhoda. Proto vás opět vyzývám, 

nespokojujte se s tím, že si učivo přečtete. Snažte se ho opravdu do hloubky pochopit. Když to nejde, 

ptejte se. Bývám často on-line. 

Víte, že ve škole po vás chci opravy. To je důležité proto, abyste si zapamatovali, jak je to správně. Nyní 

jejich význam ještě vzrůstá. Ve škole se vás na to často znovu zeptám, stejnou větu slyšíte mnohokrát 

od spolužáků, to vše přispívá k lepšímu zapamatování, a o to nyní přicházíme. Snad jste si všimli, že 

když vám něco opravím, snažím se připojit vysvětlení, proč tomu tak je. Věnuji tomu dost času, ale 

dělám to v dobré víře, že vám to pomůže učivo lépe pojmout. Proto vás vyzývám: vždy si moje 

zdůvodnění pečlivě přečtěte a přemýšlejte nad ním, dokud vám to nebude úplně jasné. A ještě jedno: 

stejně si ty opravy pište. Napište si správně to, v čem jste udělali chybu, ať se jí příště vyhnete. 

V češtině na psaní oprav využívejte sešit ČJ B, v matematice M 2. Učivo si pište do ČJ A a M 1, opravy 

do ČJ B a M 2. Já vám to teď nezkontroluji. Zkontroluje vám to život, anebo prověrka, až se vrátíme do 

školy.  

Ráda bych s vámi vyzkoušela výuku „na živo“ – podobně, jak mají deváťáci po skypu. Představuji si to 

tak, že se rozdělíme na tři skupiny – aby se nám to nesekalo. Domluvíme se, v kolik hodin se sejdeme 

u počítače. Navrhuji tyto časy: v 9:00, v 10:00 a v 17:00. Otevřete si OFFICE 365, já vám zavolám a vy 

jen zvednete sluchátko na obrazovce. Musíte mít ovšem zapnutý zvuk a mikrofon u počítače, abych i 

já vás slyšela. Napište mi, která dob vám nejvíc vyhovuje.   

Tento týden bude pracovně kratší – kdyby byla škola, měli bychom Velikonoční prázdniny! A o ty vás 

ani teď nechci ošidit. Učivo budu zadávat jen do středy, a pak máte prázdniny! Až do Velikonočního 

pondělí. 

A moje otázka: Jak jste se měli o víkendu? Děkuji vám za odpovědi, které jste mi minulý týden poslali. 

Velmi mě potěšily. Někteří poslali i fotky, i to mi udělalo velkou radost. Jak se nevidíme, chybíte mi. A 

tak ráda slyším, jak se máte. Já většinu dne sedím u počítače a buď tvořím nové listy pro vás, nebo  

opravuji to, co jste mi poslali. Ale několikrát za den vyjdu na zahradu protáhnout si tělo. Chodím také 

běhat. Ani vy nezapomínejte na pohyb. Posílám vám odkazy, na kterých načerpáte inspiraci vy i vaši 

rodiče. Dnes je pondělí, tedy tělocvik, takže povinně, všichni uděláte alespoň jeden díl z tohoto 

odkazu: 

Pohybová gramotnost 

https://www.youtube.com/channel/UCISUO8Z5v_ZNqOmRqH6FUng 

běžecká abeceda: https://www.youtube.com/watch?v=XAP6b_iCi74 

nabídka dílů: https://www.youtube.com/user/CzechAthletics/videos 

 

Výuka „na živo“ mi nejvíce vyhovuje v ….hodin. 

A jdeme se konečně učit!  

 

https://www.youtube.com/channel/UCISUO8Z5v_ZNqOmRqH6FUng
https://www.youtube.com/watch?v=XAP6b_iCi74
https://www.youtube.com/user/CzechAthletics/videos


Český jazyk:      

Nejprve mi napiš něco o sobě (můžeš i o svém víkendu)– jak se máš, co děláš, co by sis přál…   :  

Shoda přísudku s podmětem - opakování 

 

1. Procvičuj shodu:  

https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1 

Tvoje úspěšnost: ….. 

2. Malé upozornění:  

Děti, oči, uši – tvrdé y jim sluší 

 

O dětech jsme se učili minule. A jak je to s těma očima a ušima? 

Podobně jako s dětmi, jen to může být i rod střední – pokud nejsou živé:  

Číslo jednotné Číslo množné příklady 

To oko R. střední Ty oči (živé) R. ženský Pálily mě oči. 

Pálí mě oko. Ta oka (neživá – na polévce) R. střední Na polévce plavala mastná oka. 

To ucho R. střední Ty uši (živé) R. ženský Zábly mě uši. 

Bolí mě ucho. Ta ucha (neživá – od hrnečku) R. střední Hrnku upadla obě ucha. 

 

 

 

 

https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1


A hned si to procvičíme. Podstatná jména oko a ucho dejte do náležitého tvaru množného čísla a 

podle potřeby upravte celé věty: 

Omrzlo mi ucho. Omrzl- mi u--. 

Ucho našeho psa viselo schlíple dolů. U-- našeho psa visel- schlíple dolů. 

U džbánku bylo veliké malované ucho. U džbánku byl- velik- malovan- u--. 

Ucho kávového hrnečku bylo pro tatínkovy ruce 

příliš malé. 

U-- kávového hrnečku byl- pro tatínkovy ruce 

příliš mal-. 

V křoví bylo ukryto pytlácké oko. V křovích byl- ukryt- pytláck- o--. 

Našemu štěněti onemocnělo ucho. Našemu štěněti onemocněl- u--. 

Oko by nemělo hledět přímo do slunce. O-- by neměl- hledět přímo do slunce. 

Oko udělalo na ponožce pořádnou díru. O-- udělal- na ponožce pořádnou díru. 

 

3. V tomto cvičení budeš doplňovat vynechaná písmena. Pokud si jev zdůvodníš tím, že to je 

nebo není vyjmenované slovo, zvýrazni toto písmeno růžovou. Koncovky podstatných jmen 

(=vzory) zvýrazni světle zelenou. Příčestí minulé v přísudku zvýrazni žlutou. Nezapomínej se 

ptát na podmět a zjišťovat jeho rod a životnost (můžeš použít svoje poznámky v sešitě ČJ A) 

Koloušci ležel- ukryt- ve v-soké trávě. Dvě zm-je se nepohnutě v-hříval- na kameni. Divocí ps- honil- 

zajíce. Zajíci kl-čkoval- po posečené louce. Mladé borovice omamně voněl-. Děti se rozběhl- po svahu 

dolů. Nákladní automob-l- odvážel- mohutné klády. Z horských svahů stahoval- kmeny stromů silní 

koně. Dřevorubci p-lam- zbavil- strom- větv-. Veverky zvědavě v-kukoval- z větvov-. V-plašení bažanti 

se ukrýval- v křov-nách. Také koroptve se v-lekaně krčil-. I ptáci na chvíli zmlkl-. K večeru stroje utichl- 

a l-dé odešl-.  

Jak ti dnes šla čeština? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematika: 

1. Rozcvička na násobení  

https://www.umimematiku.cz/odvozovani-nasobeni-viceciferne-1-uroven/56 

Zapiš svoji úspěšnost (vždy zapisuj, prosím, přesně - procenta, štíty a podobně): 

 

mřížkovaná rozcvička – geometrie: 

https://www.umimematiku.cz/mrizkovana#ps1052 

Zapiš svoji úspěšnost: 

 

• převody jednotek obsahu V následujícím cvičení ti může pomoci naše učebnice matematiky, 

2. díl, strana 25/3. Měla by tam být tabulka na převádění jednotek obsahu. Zamysli se nad 

tím, jak to funguje. Když na to přijdeš, hodně ti pomůže. 

Pamatuj: jednotky obsahu jsou nejméně přes dvě nuly! (10 . 10 = 100 -to jsou dvě nuly) – nebo přes 

čtyři (100 . 100 = 10 000 -to jsou čtyři nuly): 

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

Zapiš svoji úspěšnost: 

2. Jednotky obsahu: 
• Co to je „obsah“? 

Když říkáš obsah knihy, mluvíš o tom, co je uvnitř, o čem to je. Stejně tak v geometrii – obsah je 

plocha, která je uvnitř obrazce. Představ si trávník, který je ohraničený plotem. Obsah je ten trávník.  

Nebo čtverce a obdélníky, které jsme rýsovali v minulých dnech. Obsah je počet malých čtverečků 

(cm2) uvnitř. Počítali jsme je po jednom, nebo jsme násobili. 

Například do obdélníku, který měl jednu stranu 8 cm a druhou stranu 4 cm, se nám vešlo 8 . 4 = 32 

malých čtverečků = 32 cm2 (centimetrů čtverečných) 

Podívej se na tyto obdélníky. Domluvíme se, že každý malý čtvereček má délku strany 1 cm, takže 

jeho obsah je 1 cm2. Ke každému obdélníku nebo čtverci zapiš jeho obsah. Napiš i příklad, jak se to 

dá spočítat, abys nemusel počítat po jednom čtverečku:           

Obrázek: název obrazce (čtverec 

nebo obdélník): 

Výpočet (příklad): + 

jednotka 

(_ cm . _ cm) 

obsah 

obdélníku/čtverce: + 

jednotka (cm2) 

 

     

     

     

     
 

   

 

  

  
 

   

 

   

   

   

   
 

   

    

https://www.umimematiku.cz/odvozovani-nasobeni-viceciferne-1-uroven/56
https://www.umimematiku.cz/mrizkovana#ps1052
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php


        

        
 

 

   

   

   
 

   

 

       
 

   

 
         

         

         
 

   

 

• Na následujícím obrázku jsou barevně vyznačené různé plošné obrazce. 1 čtvereček je 1 cm2. 

Zapiš jejich obsahy: 

A =    E =  

B =  

C =  

D =  

 

 

• Také v následujícím cvičení ti může pomoci naše učebnice matematiky, 2. díl, strana 25/3.  

4 dm2 = … mm2  24 dm2 = … cm2  500 cm2 = … dm2 

62 cm2 = … mm2  300 mm2 = … cm2  4 600 cm2 = … dm2 

87 cm2 = … mm2  1 000 mm2 = … cm2  13 500 cm2 = … dm2 

5 m2 = … mm2   130 dm2 = … cm2  11 m2 = … dm2 

3. S jednotkami obsahu se rozloučíme pořadem s paní UčíTelkou zde: 

(první 4 minuty jsou o něčem jiném. Stačí, když si pořad pustíš až od začátku 4. minuty) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000010/video/758827 

Na základě zhlédnutého pořadu odpověz na otázky: 

Jaká je základní jednotka obsahu?  

Jaké jsou další jednotky obsahu větší než 1 m2?  

Vysvětli, co je: 1 a 

  1 ha 

  1 km2 

Napiš zkratky jednotek obsahu vzestupně:  

Jak se ti dnes počítalo?  

 

A teď už jen ten tělocvik podle úvodního dopisu. 😊 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000010/video/758827

