
Seznam úkolů č. 27 na čtvrtek, 23.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 22.4.2020 večer  Datum odevzdání: 23.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Procvičování shody podmětu s přísudkem.  

Ve cvičení se vyskytují i věty s podmětem několikanásobným a všeobecným. Než některou větu 

vybereš, pořádně si to promysli. Nesnaž se pracovat rychle, ale dělej tak, abys měl co nejvíce vět 

správně. Je tu důležité i to, abys vše správně přečetl, protože věty se liší právě jen v i/y. Na závěr si 

nech ukázat řešení. Potom můžeš cvičení zkusit ještě jednou. Pokud jsi měl víc, jak 4 věty špatně, měl 

by sis cvičení udělat znovu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960 

Zapiš, kolikrát jsi cvičení dělal a jak jsi byl úspěšný: ………………… 

2. Doplňovačka na vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen a shodu: 

Na cestě ve vs- poskakoval mladý vrabec. Nemohl v-letět do v-še. Patrně v-padl někde z hnízda. Děti 

ho chytil- a daroval- našim. Rodiče měl- zb-tečnou klec, dal- ho do ní a zavěs-l- v zahradě na švestku. 

Dospělí vrabci ho usl-šel- a uv-děl-. Přinášel- mu potravu v zobáku a podával- mu ji do klece. Tak ho 

vrabci krm-l- někol-k dní. Pak už mohl sám v-letět do větv- švestky. Obětaví vrabci nás dojal- a od té 

dob- je máme ještě raději.  

3. Nyní se zaměříme na shodu přísudku s několikanásobným podmětem. Dej si před sebe  

tabulku z minulého pracovního listu, kterou sis opsal do sešitu. Ve větách vždy nejprve barevně (vyber 

si barvu, která se ti líbí, ale ať je písmo pod ní dobře vidět) vyznač všechny podměty a pomocí tabulky 

urči správnou koncovku. Bude to docela na přemýšlení, ale věřím, že to zvládneš, držím ti palce! 

Slepice a kuřata běhal- po celé zahradě. Naše kočky a pes se k sobě choval- přátelsky. Kůzle a jehně 

se brzy spřátelil-. Slepice, kuřata a kohout zobal- na dvoře zrní. Obě jehňata a kůzle se klidně pásl-. 

Jirka, Monika, Eva a Táňa chodil- spolu do jedné třídy. Alík a Micka se příliš nemiloval-. Kotě a štěně si 

spolu často hrál-. Srnci a srny se chodil- pást večer pod oboru. Děti, ženy i muži spěchal- ke koupališti. 

Ženy a mladá děvčata se vypravil- na módní přehlídku. Dana, Kája, Pavel i malá Zuzka chystal- 

rodičům velké překvapení. Kůzlata a jehňata se společně pásl- na zahradě.  

 

Jak byla dnes pro tebe těžká čeština? Vyznač barevně: (1 – odporně lehká, 5 – nezvladatelně těžká) 

1    -     2     -    3    -     4    -     5  

 

 

 

 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960


Matematika: 

1. Vyřeš tuto slovní úlohu. Nelekni se. Na první pohled je komplikovaná, ale postupuj po částech  

a piš si u toho výpočty na papír. Pečlivě čti jména, ať se nespleteš. Budeš-li mít napoprvé méně jak 

50%, vyřeš ji znovu.  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5381 

Jak se ti povedla? ….. 

2. Podívej se na porovnávání desetinných čísel. Je tam celkem 6 cvičení, první tři jsou důležitá: 

https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/ 

3. Vyznač barevně (podobně jako v čj) správné znaménko: 

3,2  (   <    =    >    ) 3,6  5,62 (   <    =    >    ) 5,17   7,25 (   <    =    >    )7,20 

4,1 (   <    =    >    ) 2,5  8,45 (   <    =    >    ) 9,26    4,6   (   <    =    >    ) 4,68 

0,8 (   <    =    >    ) 0,4  1,70 (   <    =    >    ) 1,07    9,02 (   <    =    >    ) 9,2 

11,9 (   <    =    >    ) 13,9    6,8 (   <    =    >    ) 6,80      27  (   <    =    >    ) 0,28 

 

Jestli chceš, napiš mi své dojmy z dnešní matematiky: ……….. 

 

Angličtina: 

1. Procvič si on-line barvy a názvy místností: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5481 

Jak se ti to povedlo? …………. 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5381
https://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-54/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/5481

