
Seznam úkolů č. 31 na středu, 29.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 28.4.2020 večer  Datum odevzdání: 29.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Procvičuj shodu: 

https://www.mojecestina.cz/article/2009030802-test-shoda-prisudku-s-podmetem-3 

https://www.mojecestina.cz/article/2010021002-test-shoda-prisudku-s-podmetem-4 

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

předchozí stránku a vyber cvičení 3 a 4. 

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

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

2. Nové učivo: Druhy přídavných jmen. Tabulku si opiš do ČJ A a nauč se ji zpaměti 

Jaký? Který? Čí? druhy vzory koncovky 

 

 

 

 

Přídavná jména 

 

Tvrdá 
(jaký? Který?) 

Mladý         (muž) -ý 

Mladá         (žena) -á 

Mladé         (dítě) -é 

 

Měkká 
(jaký? Který?) 

Jarní             (muž) -í 

Jarní             (žena) -í 

Jarní             (dítě) -í 

 

 

Přivlastňovací 
                   (čí?) 

Otcův           (dům) -ův 

Otcova         (židle) -ova 

Otcovo         (dítě) -ovo 

Matčin         (dům) -in 

Matčina        (židle) -ina 

Matčino        (dítě) -ino 

 

3. Doplň chybějící písmena a urči druh přídavného jména. Tvrdá vyznač žlutě, měkká zeleně, 

přivlastňovací tyrkysově 

Z-mní v-bava, ml-nské kolo, Zb-ňkův úm-sl, nab-tá vědomost, p-šná princezna, rybí šup-na, l-tkový 

sval, dob-té území, s.rová zelenina, klav-rní koncert, maminčina v-tka, krásná v-hlídka, b-čí zápas, p-

chlavé křov-, sv-nutá nit, žákovo v-svědčení, oprávněná nám-tka, nabl-skaný automob-l, zdravá v-

živa, hlem-ždí ul-ta, m-lé děvče, L-dina p-snička, pl-nulá řeč, s-nův pob-t, vel-ká krab-ce, přib-tý hřeb-

k, s-slí příb-tky.  

 

Matematika: 

1. Procvič si slovní úlohy: 

https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-nasobeni-deleni-1-uroven/29  u sourozenců pozor na 

denní limit – pracujte společně! 

https://www.mojecestina.cz/article/2009030802-test-shoda-prisudku-s-podmetem-3
https://www.mojecestina.cz/article/2010021002-test-shoda-prisudku-s-podmetem-4
https://www.mojecestina.cz/
https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-nasobeni-deleni-1-uroven/29


Tvoje úspěšnost: ……………………………………………….. 

2. Pokračuj v číselných řadách: 

a) Vzestupně: 

3,6 3,7 3,8  4 4,1    

6,2 6,3 6,4       

2,35 2,36 2,37       

b) Sestupně: 

4,5 4,4 4,3       

1,66 1,65 1,64       

2,07 2,06 2,05       

 

3. Řeš slovní úlohy: 

a) V jedné nádrži je 1700 litrů vody, ve druhé 1 440 litrů vody. Kolik litrů je potřeba přečerpat 

z první do druhé, aby bylo v obou stejně? 

Výpočet: 

Odpověď: 

b) V jednom roce se u nás sklidilo 6 468 000 tun obilí, v následujícím roce se sklidilo o 309 000 

tun obilí více. Kolik tun obilí se sklidilo za oba dva roky? 

Výpočet: 

Odpověď: 

c) Za 12  záclon zaplatila maminka 5 400 Kč. Kolik by stály 4 m těchto záclon? 

Výpočet: 

Odpověď: 


