
Seznam úkolů č. 37 na pondělí, 11.5.2020  Jméno: 

Datum zadání: 10.5.2020 večer  Datum odevzdání: 11.5. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. K daným přídavným jménům (modrá) vyberte vhodná slova z nabídky (oranžová). Vzniklá 

slovní spojení potom napište do tabulky. (Pečlivě promýšlej, která slova k sobě patří): 

 

1.pád čísla jednotného 1.pád čísla množného 3.pád čísla množného 

Úpěnlivý pohled Úpěnlivé pohledy (K) úpěnlivým pohledům 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Vzpomeň si na online hodinu. Tabulku si opiš do sešitu ČJ A a nauč se ji zpaměti:  

Od podstatných jmen můžeme tvořit přídavná jména například příponou -ný, -ní. (jas – jasný, 

klid – klidný) 

Jestliže k slovotvornému základu, který končí na -n, připojíme příponu -ný nebo -ní, dochází ke 

zdvojení hlásek a musíme napsat dvě -nn-. 

Tvoří-li se přídavná jména od názvů živočichů, píšeme jenom jedno -n-. 

 

3. Podle předchozí poučky doplň tabulku: 

 ráno ranní  Čin  

1 Týden  1 Den  

2 Cena  2 Krocan  

3 Havran  3 Rostlina  



4 Vina  4 Klokan  

5 Kámen  5 Vrána  

6 Telefon  6 Jelen  

7 kuna  7 jméno  

 

4. Souhrnné opakování. Doplňuj (v duchu si každé doplněné písmeno zdůvodni, ať víš, proč!) 

Bavil__ jsme se sledováním vesel__ch filmů. Ve lv__m v__běhu se volně procházel__ dvě nádherné 

lvice. Štíhlé plavkyně brázdil__ bazén půvabným__ , a přesto velmi rychl__m__ temp__. Rodiče mě 

varoval__ před ciz__m l__dm__. Moje kamarádky se zapsal__ do dvou nov__ch jaz__kov__ch kurzů. 

Moji rodiče si Pavla vždy vážil- pro jeho ryz- charkter. Nerad se setkávám s dom-šliv-m- lidmi. 

Procházel- jsme zahradou s pěstěným- záhony. Mezi nimi se procházel- pestř- páv-. L-dé se chránil- 

rouškou před nakažl-v-m- v-ry. Opravdov- přátelé mě nikdy neopustil-. Na dvou kom-nech v naší 

vesnici se objev-l- čap- hn-zda. 

 

Matematika: 

1. Tentokrát si zkusíme autobusy již pro 3. třídu. Jdi na matika.in (https://www.matika.in/cs/) a 

přihlas se svým přihlašovacím jménem (přezdívkou). V okénku nahoře, kam jsi zadal svoje 

přihlašovací jméno, ti začne blikat symbol domečku. Klikni na něj a otevře se ti tvůj dnešní 

domácí úkol v online procvičování. Je to celá sada, tedy pět autobusů. Kdybys nemohl úkol 

najít, zeptej se mě v online výuce nebo mi zatelefonuj dnes hned po 12. hodině. Svoji 

úspěšnost mi sem psát nemusíš, já ji uvidím.  

2. Pod obrázek zapiš zlomkem a desetinným číslem, jaká část obrazce je vybarvena a jaká část 

není vybarvena: 
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3. Dobře si prohlédni a promysli tuto tabulku: 

https://www.matika.in/cs/


 

Vyjádři ceny potravin desetinnými čísly v korunách: 

Koláč: 5 Kč 40 hal ……….. Kč Mléko: 16 Kč 40 hal ……… Kč Chléb:18 Kč 70 hal ……….. Kč 

Rohlík: 1 Kč 90 hal ……….. Kč Jogurt: 8 Kč 90 hal ……… Kč Čaj: 22 Kč 50 hal ……….. Kč 

 

Přepiš ceny zboží na koruny a haléře: 

2,60 Kč …..Kč …..hal 10,80 Kč …..Kč …..hal 6,40 Kč …..Kč …..hal 

5,70 Kč …..Kč …..hal 32,10 Kč …..Kč …..hal 25,00 Kč …..Kč …..hal 

 

4. Vyřeš slovní úlohu: 

 

1.odpověď: 

Výpočet: Odpověď: 

2.odpověď: 

Výpočet: Odpověď: 

3.odpověď: 

Výpočet: Odpověď: 

 

 

 

 

 

 


