
 Úkoly na 4. - 7. 5. 2020  

ČJ - Tento týden si zopakujeme podstatná jména. Opět jsem pro tebe připravil opakování 

pomocí EduBase, internetu nebo pracovního listu. Vyber si, co ti vyhovuje. Pokud to jde, 

splň toho co nejvíce. 

a) EduBase - 052 - podstatná jména (pád, číslo a rod), 053 - podstatná jména (určování 

vzorů a koncovek), do cvičení vložena teorie a testové otázky. Komu se povede vypracovat 

každý test na 100 %, získá za odměnu 1. Pokud ti EduBase přestane fungovat, jako vždy se 

ozvi (jskolek@seznam.cz,  731 808 309). 

b) na internetu můžeš procvičit: 

pád - zde, zde, zde, zde, zde, zde 

vzor - zde, zde, zde, zde, zde, zde 

doplňování koncovek podstatných jmen - zde, zde, zde, zde, zde, zde 

c) na školním webu jsou ke stažení dva pracovní listy k procvičení podstatných jmen 

(pracovní list 1 a 2). 

d) kdo se bude nudit, může opět vypracovat list zaměřený na práci s textem (pracovní list 3). 

Všechny pracovní listy na webu budou k dispozici ve formátu DOC a PDF. Pokud mi zašleš 

vypracovaný pracovní list na můj e-mail (jskolek@seznam.cz) získáš za odměnu velkou 1. Je 

úplně jedno, zda listy vypracuješ elektronicky na svém počítači nebo písemně. Práci mi také 

můžeš předat, až se zase uvidíme ve škole, nebo zanést do školy. V případě problému mi 

neváhej napsat či zavolat. 

Za splněnou práci v programu EduBase za minulé období jedničku získávají: 

cv. 050 - Barča, Honza B., Šárka, Míra, Karolína, Míša, Ondra, Patricie, Mára a Pavel 

cv. 051 - Barča, Honza B., Šárka, Míra, Karolína, Míša, Ondra, Patricie a Pavel 

(výsledky k 1. 5. 12:15) 

Jedničky za vypracované a odeslané pracovní listy získávají: 

Lukáš, Karolína, Veronika, Míša, Míra, Ondra, Pavel a Patricie (výsledky k 1. 5. 12:15) 

Opět doufám, že jsem na nikoho nezapomněl! Kdo mně předá práci až ve škole, musí si na 

ocenění ještě chvilku počkat. Tento týden jsem ve škole nebyl a odevzdanou práci tak 

nemohl převzít. 
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Matematika 

4. 5. 2020 – 8. 5. 2020 

Milí žáci,  

zdravím vás všechny a doufám, že se těšíte dobrému zdraví a jste v té nejlepší kondici. 

Pan učitel třídní mi sdělil vaši informaci, že máte moc úkolů z matematiky ☻ a nestíháte 

úkoly pro ostatní předměty.  

Víte sami, že někdo pracuje rychle a jiný potřebuje více času. Úkolů zadávám dostatek, aby 

byl materiál na procvičení a nemuseli jste hledat v jiných zdrojích.  

Pokud učivu porozumíte, nemusíte vypracovat všechna cvičení, které se k němu 

vztahují. 

Dobrovolné úkoly také řešit nemusíte. Cvičení, která vám nejsou jasná, nechte být a až se 

sejdeme, vyřešíme je společně.  

 

Nové učivo: 

Geometrie 

Úhlopříčky ve čtverci a obdélníku 

U2 str. 49 

PS 2 str. 33 

 

Procvičování probraného učiva: 

Převody jednotek: 

1/4 m =               cm 

1/2 h  =               min =                         s 

5/10 kg =            g 

1/10 m =            dm =                         cm 

1/2 cm =             mm                 

10/10 kg =          kg =                           g 

1/4 km =             m =                           cm 

 

Zlomky: 

Řeš slovní úlohy: 

1) Třetina pravítka měří 8 cm. Šířka Petrovy tašky je dvakrát větší než celá délka pravítka. 

Jak široká je Petrova taška? 

2)Pásmo krátkých filmů bylo sestaveno ze tří filmů, z nichž každý trval čtvrt hodiny, a ze  

dvou desetiminutových filmů. Jak dlouho trvalo celé představení, jestliže mezi filmy byly 

dvouminutové reklamy?       

 

Osa a střed úsečky: 

Zopakuj si podle svého geometrického sešitu konstrukci středu úsečky, osy úsečky 

(připomínám, že kružítko otevřeme více než je polovina úsečky), grafický součet a rozdíl 

úseček. Připomínám, že si připravíme přímku, vyznačíme bod a úsečky nanášíme kružítkem. 

Dobrovolný úkol PS 2 str. 44 celá 



Přírodověda 

 

4. 5. 2020 – 8. 5. 2020 

Kostra člověka  

U str. 53 

Svalová soustava 

U str. 54 

 

AJ - Opakování slovní zásoby, hlavně slovíčka 3. lekce C 

učebnice  str. 32 - text číst + překlad, cvičení 1a/ -odpovědi písemně 

pracovní sešit str. 27 cv. 2, 3 + překlad do češtiny 

opakování sloves to be, to have got - napiš 6 různých vět s těmito slovesy - česky i anglicky 

Nezapomeň na samostudium a na poslání zprávy o splnění úkolů. 

 


