
Seznam úkolů č. 32 na čtvrtek, 30.4.2020  Jméno: 

Datum zadání: 29.4.2020 večer  Datum odevzdání: 30.4. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Procvičuj shodu: 

https://www.mojecestina.cz/article/2010022601-test-shoda-prisudku-s-podmetem-5 

https://www.mojecestina.cz/article/2010041902-test-shoda-prisudku-s-podmetem-6 

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

předchozí stránku a vyber cvičení 5 a 6. 

Jak jsi byl úspěšný v 5. cvičení? ………………………………………………………. 

Jak jsi byl úspěšný v 6. cvičení? ………………………………………………………. 

2. Nové učivo: Skloňování vzoru „mladý“. Tabulku se nauč zpaměti 

 

3. Přídavná jména v závorce užij s náležitém pádě, čísle a rodě (správné koncovky vyhledávej 

podle pádů v tabulce): 

O některých lidech se říká, že jsou (bílý) vránou. Znamená to něco zcela (neobvyklý), tedy (naprostý) 

výjimku. Říká se to podle (bílý) vrány v přírodě. Málokdy můžeme spatřit v hejnu (černý) vran jednu 

(bílý) vránu. To spíš se setkáme ve sbírkách (vycpaný) ptáků s (bílý) kosem nebo vrabcem. A kdybyste 

pozorovali (hojný) kosy v (městský) sadech, zjistili byste, že na jejich (tmavý) křídlech se někdy 

vyskytuje jedno nebo více (bílý) pírek. Původce těchto (barevný) zvláštností je vždycky (stejný) – 

(malý) množství pigmentů. To jsou (barvivý) látky, (obsažený) v peří. Z (různý) příčin, hlavně při 

poruše (látkový) přeměny, se v peří usazuje (neobvyklý) množství pigmentu. Je-li ho přebytek, 

dochází k zbarvení velice (tmavý) nebo (černý), je-li ho nedostatek, vyskytne se peří nápadně (světlý) 

nebo přímo (bílý). 

https://www.mojecestina.cz/article/2010022601-test-shoda-prisudku-s-podmetem-5
https://www.mojecestina.cz/article/2010041902-test-shoda-prisudku-s-podmetem-6
https://www.mojecestina.cz/


4. Doplň koncovky a užijte v 1. pádu čísla množného:  

Číslo jednotné Číslo množné Číslo jednotné Číslo množné 

Hladový vlk Hladoví vlci Hodn- dědeček  

Rychl- pštros  Zl- pes  

Bíl- čáp  Pestr- papoušek  

Churav- člověk  Mil- hoch  

Slab- kluk  Strakat- králík  

Lakom- soused  Úspěšn- závodník  

Laskav- přítel  Vylekan- kůň  

 

Matematika: 

1. Procvičuj on-line finanční gramotnost: 

https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=5ea9f7e275311 

cesta: https://www.zlatka.in/ , ZŠ 1.stupeň, žluté obdélníky, nakupování - kolik vrátit? Spočítej všech 

pět příkladů. Napiš, kolik příkladů jsi spočítal správně a v jakém čase: ……………………………………………….. 

https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=5eaa004b0b071 

cesta: https://www.zlatka.in/ , ZŠ 1.stupeň, žluté obdélníky, nakupování- obchod 1. Spočítej všech 

pět příkladů. Napiš, kolik příkladů jsi spočítal správně a v jakém čase: ……………………………………………….. 

 

2. Otevři si druhý díl naší učebnice z matematiky, najdi str. 36, cvičení 5. Měly by tam být dvě 

číselné osy s vyznačenými kruhy, které na nich ukazují obrazy čísel. Podle toho doplň tabulku: 

 zlomek Desetinné číslo  zlomek Desetinné číslo 

A = 3   a   8/10 

(nebo 38/10) 

3,8 D =   

B =   E =   

C =   F =   

   

3. Prohlédni si číselnou osu na straně 36 dole a čísla na ní vyznačená. Potom si pročti růžovou 

tabulku na straně 37 nahoře. Podle toho, co ses dozvěděl, barevně vyznač nuly, které můžeš 

v zápisu čísel vynechat, aby se jejich hodnota nezměnila. 

2,50 1,07 3,20 40 5,50 7,01 0,40 6,02 1,30 520 14,00 

 

 

https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=5ea9f7e275311
https://www.zlatka.in/
https://www.zlatka.in/cs/test.php?g_idt=5eaa004b0b071
https://www.zlatka.in/

