
Seznam úkolů č. 38 na úterý, 12.5.2020  Jméno: 

Datum zadání: 11.5.2020 večer  Datum odevzdání: 12.5. do 20 h večer 

Český jazyk: 

1. Jdi na gramar.in (https://www.gramar.in/cs/) a přihlas se svým přihlašovacím jménem 

(přezdívkou), kterou zadáváš v matika.in. V okénku nahoře, kam jsi zadal svoje přihlašovací 

jméno, ti začne blikat symbol domečku. Klikni na něj a otevře se ti tvůj dnešní (i včerejší) 

domácí úkol v online procvičování. Svoji úspěšnost mi sem psát nemusíš, já ji uvidím.  

 

2. Do sešitu ČJ A si opiš a nauč se tuto tabulku: 

 

Tvoří-li se přídavné jméno příponou  -ný nebo -ní od podstatného jména, jehož 

kořen končí na -n, píší se v přídavném jménu dvě -nn- vedle sebe 

Např.: den – denní, ráno – ranní, cena – cenný, vina – vinný, nevinná 

 

 

U podstatných jmen před příponou  -ík a -ice píšeme vždy jen jedno n: 

Např.: den - deník, cena - ceník, víno - vinice, vina - viník 

 

 

Od jmen zvířat se přídavná jména netvoří příponou  -ní, ale jen koncovkou -í: 

Např.: ryba – rybí, orel – orlí, tedy také vrána – vraní, klokan – klokaní 

 
 

3. Doplň tabulku: 

Původní podstatné jméno Přídavné jméno utvořené 

příponou -ný, -ní 

Podstatné jméno utvořené 

příponou -ík, -ice 

Vina   

Kámen   

Den   

Týden   

Ráno  ----------- 

Hrdina    ----------- 

strana   

rostlina  ----------- 

 

Matematika: 

1. Jdi na https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php, 1. stupeň, matematika, pro 5. 

ročník, 06.písemné dělení, 01.dvojciferný dělitel - vypočítej 5 příkladů 

Zapiš svoji úspěšnost: ……………………… 

2. Rozlož desetinná čísla na součet desítek, jednotek, desetin a setin: 

https://www.gramar.in/cs/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php


4,72 = 4 + 0,7 + 0,2 2,35 =  53,4 =  

6,8 =  4,49 =  16,22 =  

7,03 =  0,18 =  35,16 =  

 

3. Zapiš jedním desetinným číslem: 

6 + 0,1 + 0,04 =  5 + 0,5 + 0,05 =  28 + 0,2 =  

3 + 0,7 + 0,02 =  8 + 0,2 + 0,04 =  3 + 0,09 =  

10 + 0,4 + 0,08 =  37 + 0,8 + 0,09 =  9 + 0,04 =  

 

4. Vyřeš slovní úlohu:  

 

Výpočet: 

Odpověď: 

 

Angličtina: 

1. Pracovní sešit str.33, cv. 2 – doplň 

2. Učebnice str. 27 dole – přelož otázky do angličtiny a anglicky na ně odpověz: 

Promiňte, kde jsou žirafy?   

Promiňte, kde je obchod?   

Promiňte, kde jsou lvi?   

Promiňte, kde jsou sloni?   

Promiňte, kde jsou tučňáci?   

 

 


