
Seznam úkolů č. 21 na středu, 15.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: úterý, 14.4.2020 večer 

Datum odevzdání: do středy, 15.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Včera mnohým z vás nešel otevřít druhý odkaz na procvičování shody podmětu s přísudkem. 

Půjdeme tam znovu. Zadej do vyhledávače:  https://www.onlinecviceni.cz/. V nabídce vyber 

„1.stupeň český jazyk“, klikni, vyber „pro 5.ročník“, klikni, vyber kapitolu „05 Podmět a 

přísudek“, klikni, vyber si hned první cvičení nahoře a klikni na „procvičit“. Pak si dej 

„zkontrolovat“ a pokud jsi neměl 100%, dej „opravit“ a vyplň znovu. Kolikrát jsi to zkusil? 

Zapiš, jak se ti dařilo: …………………………………………. 

2. Ve větách vyhledej slovesné tvary a urči jejich mluvnické kategorie: 

 s/j osoba číslo čas 

Slyšeli jste pohádku o Gulliverovi?     

Na svých cestách se zatoulal do trpasličího království     

Víte tedy     

jak musel opatrně našlapovat mezi tou drobotinou     

když nechtěl nikomu ublížit     

Podobnými Gullivery se stanete i vy     

když si vyjdete do přírody.     
 

3. Tuto tabulku si opiš do sešitu ČJ A: 

Slovesný způsob: Oznamovací         (slyšeli jsme, umí, budete si hrát) 

 

   Rozkazovací         (přivez, neběhejte, pojďme) 

 

   Podmiňovací       (chtěl bych, uměla by, kdybychom věděli) 

 

4. V článku jsou vyznačeny tvary sloves. Určete jejich mluvnické kategorie:  

Věřte však, že takovými Gullivery se stanete i vy, když si vyjdete do přírody. Nevěřili byste, 
kolik je při zemi drobné havěti. Chápu, že by vás nikdy ani nenapadlo, jakou zkázu pro 
nepatrné tvorečky znamená každé vaše šlápnutí. Mnohému ovšem nebudete moci zabránit, 
ale pokud možno na to pamatujte, až se budete procházet po poli, na louce nebo v lese.  

 s/j osoba číslo způsob čas 

Věřte      

se stanete      

si vyjdete      

Nevěřili byste      

Je      

Chápu      

by nenapadlo      

znamená      

nebudete moci      

zabránit      

pamatujte      

se budete procházet      

https://www.onlinecviceni.cz/


 

 

Matematika: 

1. Zadej si do vyhledávače: http://vseved.upol.cz/, klikni na velký černý nadpis, vyber si 

předmět „matematika“, nabídka 1. stupeň, roluj dolů na „číselný obor do 100“, vyber 

„úsudkové slovní úlohy“.  

Vypočítej všech 20 příkladů a zapiš svoji úspěšnost: ………………………………………………………… 

2. Přepiš a překresli tabulku do sešitu Geometrie: 

Jednotky obsahu: 

1 mm2   je čtverec o straně 1 mm 

1 cm2 je čtverec o straně 1 cm 

1 dm2 je čtverec o straně 1 dm 

1 m2 je čtverec o straně 1 m 

1 a (=ar) je čtverec o straně 10 m 

1 ha (=hektar) je čtverec o straně 100 m 

1 km2 je čtverec o straně 1 km 

 

3. Zapiš do tabulky pod obrázkem obvody a obsahy obrazců, nezapomeň uvést správnou 

jednotku (uvažujeme, že jedna strana čtverečku měří 1 cm). 
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http://vseved.upol.cz/

