
Seznam úkolů č. 23 na pátek, 17.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 16.4.2020 večer  Datum odevzdání: 17.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

Nezapomínejte na čtení svých knížek. Podívejte se, o kolik méně času vám nyní zabere škola, a 

doplňte tento čas alespoň částečně hlasitým a tichým čtením. Do sešitu Čtení si zapisujte knihy, 

které jste přečetli, takto: 

Autor, název knihy, hlavní hrdina (hrdinové), 3 věty o ději, počet stran. 

Až se za měsíc vrátíme do školy, budu chtít, aby každý z vás měl přečtených alespoň 300 stran 

textu! 

 

1. Mluvený diktát:  

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-to-jste-netusili/27    tvoje úspěšnost:  

2. Podívej se do sešitu ČJ A, co sis včera zapsal. Podle tabulky napiš slovesa v rozkazovacím 

způsobu: 

 2. os., č. jedn. (ty) 1. os., č. množ. (my) 2. os., č. množ. (vy) 

Dokončit    

Postavit    

rozdat    

sníst    

 

3. Do sešitu ČJ A si opiš toto: 

Tvary podmiňovacího způsobu  

- vyjadřují děj, který by se mohl uskutečnit 

- jsou složené z:  

Příčestí minulého  

(zakončené na: -l, -la, -lo, -li, -ly, -la)  

+ Ze zvláštních tvarů slovesa být: 

* Bych, bys, by, bychom, byste, by 

* Abych, abys, aby, abychom, abyste, aby 

* Kdybych, kdybys, kdyby, kdybychom,   

kdybyste, kdyby 

 

osoba dělat Ptát se Přát si 

JEDNOTNÉ ČÍSLO 

1. Dělal bych Ptal bych se Přál bych si 

2. Dělal bys Ptal by ses Přál by sis 

3. Dělal by Ptal by se Přál by si 

MNOŽNÉ ČÍSLO 

1. Dělali bychom Ptali bychom se Přáli bychom si 

2. Dělali byste Ptali byste se Přáli byste si 

3. Dělali by Ptali by se Přáli by si 

 

Pozor na 2.osobu čísla jednotného:  

Místo „bys se“ je správný tvar „ by ses“ , místo „bys si“ je správný tvar „by sis“ 

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-to-jste-netusili/27


4. V článku vyznač tvary podmiňovacího způsobu, oznamovacího způsobu a infinitivy: 

Na jedné z výprav položil Rikitan hochům u táborového ohně tuto otázku: „Nu, chlapci, co byste 

chtěli dělat o prázdninách?“ „Myslel jsem už na to,“ vyhrkl Větrník. „Mohli bychom podniknout každý 

den nějakou výpravu, a to pokaždé jinam.“ „Já bych navrhl něco jiného,“ vykřikl Pirát. „Bylo by 

stokrát lepší, kdybychom podnikali výpravy několikadenní. Aspoň bychom se dostali někam dál.“ 

„Mohli bychom prozkoumat celý kraj daleko široko okolo našeho města,“ mínil Kytičkář. Ale Rikitan 

neříkal nic a jen se usmíval, jako by věděl o něčem krásnějším a lepším.       (podle Jaroslava Foglara: Hoši 

od Bobří řeky) 

 

5. Dopiš neúplná souvětí: 

 piš do tohoto sloupce: 

Kdyby mě kousl cizí pes, ……  

Kdybych našel cizí mobilní telefon, ….  

Kdyby mi někdo nabídl svezení na motorce, ….  

Kdybych mohl být neviditelný, ….  

Kdybych mohl být ministerským předsedou, …..  

 

Matematika: 

1. Orientace na číselné ose:  

http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika040&jmeno_predmetu=

matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=ciselnaosa& 

Cesta: vseved.upol.cz, klikni na černý nápis, vyber matematika, roluj dolů, vyber číselný obor do 

1 000 000, čísla na číselné ose.   tvoje úspěšnost: ………………………………………………. 

 

2. Zapiš zlomky desetinným číslem a naopak: 

2/10 = 0,2 3, 4 = 4 a 4/10 

7/10 =  0,1   

3 a 5/10 =  0,9   

13/10 =  2,5   

14 a 2/10 =  12,3   

 

 

http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika040&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=ciselnaosa&
http://vseved.upol.cz/namichavac.php?jmeno_souboru_zadani=matematika040&jmeno_predmetu=matematika&typ_cviceni=PS&typ_odpovedi=number&format_ukolu=ciselnaosa&


a) Výpočet: 

Odpověď:  

b) Výpočet: 

Odpověď: 

c) Výpočet: 

Odpověď: 

 

Začneme trénovat kružnice. Pracuj do sešitu Geometrie: 

Začni na nové stránce. Vyznač libovolný bod, který bude představovat střed kružnice. Pojmenuj ho. 

Srovnej si kružítko tak, aby špička hrotu byla zároveň se špičkou tuhy. Tuha má být ostrouhaná. 

Rozevři ramena kružítka libovolně od sebe. Zabodni hrot kružítka do vyznačeného bodu. Uchop 

vrchní část kružítka do dvou prstů (palec + prostředníček). Protoč v prstech tak, abys narýsoval 

jedním tahem celou kružnici. Napoprvé se ti to nepodaří. Chce to trochu cviku. Vyznač další bod a 

zkoušej to znovu. Snaž se, abys narýsoval co největší část kružnice jedním tahem. Opakuj tento 

postup stále dokola, dokud ti nepůjde v pohodě narýsovat celá kružnice jedním tahem. Vůbec nevadí, 

když se ti budou kružnice překrývat. Zaplň celou stránku kružnicemi různých poloměrů. Prostě jen 

rýsuj kružnice jednu za druhou. Nezapomínej nejprve vyznačit střed, zapíchnout do něj hrot kružítka 

a rýsovat jedním tahem. Napiš mi, kolik kružnic se ti podařilo narýsovat jedním tahem. Přeji ti 

příjemné rýsování! 😊 Až se vrátíme do školy (snad 25.5.), ukážeš mi, jak se ti práce dařila. 

Nyní ukaž svoji práci rodičům a popros je, aby ti napsali známku za tvé kružnice. Napiš mi, jakou 

známku jsi dostal: …………………………………………… 

  


