
Seznam úkolů č. 28 na pátek, 24.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 23.4.2020 večer  Datum odevzdání: 24.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Procvičuj shodu on-line:  

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/1374   Cesta: 

umimecesky.cz, Pravopis, Doplňovačka, roluj dolů, pod Psaní i/y v koncovkách najdi Shoda přísudku 

s podmětem a vyber náročnost Střední 

Jak se ti to podařilo? …………………….. 

2. Uklízíme v hlavě (tabulku si opiš do ČJ A): 

 

3. Souhrnné procvičování – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda, slovesa 

v přítomném čase. Postupuj pomalu, pozorně. (Pozor - některá í/ý jsou dlouhá!) 

Chalup- dědiny, o které vám v-práv-m, ležel- roztroušeny na svaz-ch kopců, v údol- a v dol-nách mez- 

les-. Všechny se ukrýval- v stromov-. U každé stál- stoleté l-p-. Strom- chránil- střechy proti v-chřicím. 

U chalup měl- l-dé zahrady. V nich se hrb-l- jabloně, zkroucené horskými v-chry, rozsochaté hrušně 

skláněl- větve až k zem- a u plotů stál- v řadách švestky. V-šně se v-skytoval- i v les-ch, divoe v-rostlé 

jako buky. Jejich plody b-l- trpké.  

Mez- chalupam- se zahradam- ležel- neprav-delné dílce pol-. Od chalup- k chalupě b-ste kamenem 

nedohodil- a na cestu z jednoho konce vs- b-ste potřeboval- skoro tři hodiny, ale přitom b-ste ji celou 

nev-děl-. L-dé se tu rodil- do chudob-. Měl- kolem své chalup- jen malý kus země,, dědictv- po 

předcích, kteří tu zem z-skal- za v-kácení lesa. 

 

Matematika: 

1. Procvičuj písemné dělení on-line: https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc_swf.php 

Cesta: onlinecviceni.cz – 1.stupeň - matematika – pro 5.ročník – 06 Písemné dělení – 01 Dvojciferný 

dělitel. Vypočítej prvních pět příkladů. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/1374
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc_swf.php


Jak se ti to povedlo? ……………………………. 

2. Doplň tabulku: 

 . 4 + 720 -860 : 100 + 4 200 -1 500 . 2 

5 200        

7 600        

3 500        

4 700        

 

3. Čtení myšlenek: Na které číslo myslím? 

Myslím si číslo. Když ho vynásobím 2, dostanu číslo 4. Které číslo si myslím? ….. 

Myslím si číslo. Když ho vynásobím 3, dostanu číslo 36. Které číslo si myslím? …. 

Myslím si číslo. Když ho vynásobím 10, dostanu číslo 9 790. Které číslo si myslím? … 

Myslím si číslo. Když ho vynásobím , dostanu číslo 9 795. Které číslo si myslím? …. 

Myslím si číslo. Když ho vynásobím 23, dostanu číslo 9 798. Které číslo si myslím? 

 

Angličtina: 

1. Dopiš slovíčka:  

Hned vedle = …………………..   Naproti = …………………  mezi = ………………………….. 

2. Přečti nahlas a napiš česky: 

The blue frog is between the red frog and the 

green grog. 

 

The yellow frog is next to the orange frog.  

The red frog is opposite the black frog.  

 

 


