
Seznam úkolů č. 30 na úterý, 28.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 27.4.2020 večer  Datum odevzdání: 28.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Procvičuj shodu: 

https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1 

https://www.mojecestina.cz/article/2008082505-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-2 

Cesta: https://www.mojecestina.cz/, roluj dolů, ze žlutých karet vyber „shoda…“, roluj dolů, jdi na 

předchozí stránku a vyber cvičení 1 a 2. 

Jak jsi byl úspěšný v 1. cvičení? ………………………………………………………. 

Jak jsi byl úspěšný v 2. cvičení? ………………………………………………………. 

 

2. Vypište přídavná jména a doplňte je (do každého okýnka jedno): 

 

    

    

    

   ------------------------------ 

 

3. Podstatná jména v závorce nahraď tvary přídavných jmen: 

Na kůlně byla (plech) střecha.  

Od západu se hnaly (bouřka) mraky.  

Spotřeba (mléko) výrobků stoupá.  

Nákup jsme nesli v (papír) tašce.  

Za vsí šuměl (list) les.  

(maso) jídla jsou výživná.  

Pavel by chtěl závodit ve (voda) slalomu.  

(poledne) slunce pěkně hřálo.  

(myslivec) domek stál na konci vesnice.  

U stavení stála (pes) bouda.  

(brankář) zákrok byl odměněn potleskem.  

Tohle je (Filip) kniha.  

 

Matematika: 

1. Zapiš desetinná čísla do tabulky podle řádů: 

https://www.mojecestina.cz/article/2008082006-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-1
https://www.mojecestina.cz/article/2008082505-test-shoda-podmetu-s-prisudkem-2
https://www.mojecestina.cz/


Desetinné číslo desítky jednotky , desetiny setiny 

0,5   ,   

4,28   ,   

12,07   ,   

7,2   ,   

0,67   ,   

34,20   ,   

50,13   ,   

 

2. Barevně vyznač číslici, která je na místě:  

Desetin: 5,6 19,4 68,34 2,16 32,05 16,9 272,63 

Setin 8,34 27,85 293,16 800,07 41,09 2,50 2,500 

 

3. Zapiš zlomky jako desetinná čísla: 

3/10 = 0,3 14/10 = 1,4 2/100 =  48/100 =  

7/10 =  38/10 =  16/100 =  80/100 =  

9/10 =  50/10 =  72/100 =  150/100 =  

 

4. Nauč se pojmy: kružnice, kruh, poloměr, průměr: 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-11/  - projdi si úvod i všechna tři 

cvičení na této straně. Potom doplň tabulku ( P = pravda, N = nepravda): 

Kružnici označujeme malými psacími 

písmeny. 

P/N Průměr kružnice prochází jejím středem. P/N 

Kruh označujeme malými psacími 

písmeny. 

 Průměr kružnice označujeme d  

Střed kruhu náleží kruhu.  Poloměr kružnice označujeme d  

Střed kružnice náleží kružnici.  Průměr je polovina poloměru.  

Poloměr kružnice označujeme r  Poloměr je polovina průměru.  

 

 

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-11/

