
Seznam úkolů č. 24 na pondělí, 20.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 19.4.2020 večer  Datum odevzdání: 20.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

 

1. Procvičuj shodu podmětu s přísudkem:  

   https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9c920e940ba 

Cesta: Do vyhledávače zadej: gramar.in, vyber 4. ročník, shoda podmětu s přísudkem 

Zapiš výsledky všech pěti cvičení: ……., …………, ……………, …………….., …………… 

2. Doplňuj koncovky ve shodě podmětu s přísudkem: 

Na březích rybníka rostl- rozložité vrb-. Na hladině plaval- květy leknínů. Labuť velká si stav- hnízdo u 

vody. Děti zahléhl- ve vodě mrštné ryb-. V okol- mnoha rybníků ležel- v-hledávaná rekreační místa. 

Chtěl- b-chom se chodit koupat. Kluci se včera opaloval-. Já jsem jezdil na kole, ale při brzdění se m- 

zablokoval- obě kola.  

3. Podívej se do sešitu ČJ A, co sis minule zapsal o podmiňovacím způsobu. Vyhledej složené 

slovesné tvary podmiňovacího způsobu. Souvětí pak uprav tak, aby tvary podmiňovacího 

způsobu byly v 1. os. č. množ. a v 2. os. č. množ. 

Bylo by vhodné, abych se do 

divadla převlékl. 

1. os. č. množ.  

 

2. os. č. množ.  

 

Raději si to přepočítám, abych 

se nespletla. 

1. os. č. množ.  

 

2. os. č. množ.  

 

Vezmu si deštník, abych 

nezmokl. 

1. os. č. množ.  

 

2. os. č. množ.  

 

 

4. Vyhledej ZSD (základní skladební dvojice). Podměty vyznač růžovou, přísudky tyrkysovou 

barvou. Doplň koncovku v příčestí minulém. 

Výkresy se většině žáků povedl-. Ve vlaštovčím hnízdě se usídlil- vrabci. Kubíkovi zrudl- uši. Kubíkovi 

zrudl- ouška. Skauti vylezl- ze stanů, které stál- na louce u lesa. Bonbony chlapcům chutnal-. Koně se 

dětem líbil-. Sousedé by si měl- v nouzi pomáhat. 

 

 

 

 

 

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9c920e940ba


Matematika: 

1. Zápis desetinných čísel 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&se

arch1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#sel

id 

Cesta: https://www.onlinecviceni.cz/ 

Vyber 1. stupeň, matematika, pro 5. ročník, č 10 desetinná čísla, zápis čísel. Najdeš tam pět cvičení. 

Napiš, kolik jsi udělal a jak ti šly: ……………………………………………………………………………….. 

2. Nauč se s panem učitelem víc o čtení a zápisu desetinných čísel. (na této straně je celkem 5 

videí, ty se určitě podívej na to první. Pokud tě to bude zajímat, můžeš si rozšířit znalosti i 

v těch dalších.) 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-51/ 

Napiš mi, na která videa ses díval, jak jsi tomu rozuměl a jak se ti to líbilo: ……………………………………… 

3. Zapiš číslicemi:  

Nula celá, dvě desetiny  Nula celá, dvě setiny  

jedna celá, třicet dvě setiny  Třináct celých, dvacet dvě setiny  

tři celé, osm desetin  sedmnáct celých, sedmnáct setin  

dvacet celých, pět desetin  třicet celých, dvě setiny  

 

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid
https://www.onlinecviceni.cz/
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-51/

