
Úkoly na týden od 6. 4. 2020 do 10. 4. 2020 

Milí žáci a rodiče,  

tak tu máme další týden školy na dálku. Možná už by někteří z Vás zase rádi chodili do školy, i když ze začátku měli 

radost, že začaly nečekané a neobvyklé prázdniny. Tak už to někdy bývá, že si začneme něčeho vážit, až když to 

nemáme, ztratíme. 

 Chci poděkovat žákům za jejich přístup k plnění úkolů, rodičům za spolupráci při jejich zasílání a kontrole jejich 

úplnosti. Budu rád za nějaké postřehy a náměty, jak toto učení na dálku dále zlepšovat. 

Tento týden bude na úkoly kratší, protože jsou Velikonoce a s tím spojené svátky a jednodenní prázdniny. Takže 

čtvrtek a pátek máte volné dny. 

Přeji Vám všem u Vás doma příjemné a klidné prožití svátků a načerpání tolik potřebné energie do dalších dnů. 

Učitel. 

Pondělí 6. 4. - procvičujeme 

ČJ – procvičování, opakování 
 
Vyjmenovaná slova po B, L, M a Z 
 

 Udělejte z každého odkazu minimálně dvě cvičení, kde je za zadáním jednička v závorce (doplňování do celých vět) 

např.: Slova po B (1) – musíte posuvníkem na pravé straně obrazovky sjet trochu níže. 
 
Na daný odkaz přejdete kliknutím (soubor v PDF), držením klávesy CTRL + kliknutí (soubor ve Wordu). 
 
Po B:  
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjm
enovan%C3%A1+slova#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php 

 
Po L: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjm
enovan%C3%A1+slova&topic=02.+Slova+po+L#selid 
 
Po M: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjm
enovan%C3%A1+slova&topic=03.+Slova+po+M#selid 
 
Po Z: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjm
enovan%C3%A1+slova&topic=07.+Slova+po+Z#selid 
 

Slovní druhy 

 
 U každého internetového odkazu si udělej minimálně 2 cvičení. Ze sešitu znalostí si nejdříve zopakuj, jak dané 

slovní druhy poznáme. Můžeš udělat i více cvičení. 
 
Příslovce – vpravo na obrazovce nastav 2 příklady (postup popsán již dříve), klikni na: Řeš příklady a pracuj. 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e89efb49bd6d 
 
Předložky – stejně jako u číslovek 
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e89f1d1a4825 
 
 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova#selidhttps://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=02.+Slova+po+L#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=02.+Slova+po+L#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=03.+Slova+po+M#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=03.+Slova+po+M#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=07.+Slova+po+Z#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Český%20jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&topic=07.+Slova+po+Z#selid
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e89efb49bd6d
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e89f1d1a4825


Matematika - z každého odkazu minimálně 2 cvičení (pokud chceš, zvládneš a budeš mít čas, můžeš i více) 
 
Násobilka – to je základ v matematice. Tu musíš umět perfektně! 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%
A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid 
 

Určování sudých a lichých čísel – příklady typu: Určování sudých a lichých výsledků u sčítání a odčítání 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=14.+Sud%C3
%A1+a+lich%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 
 
Zaokrouhlování čísel na desítky 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrou
hlov%C3%A1n%C3%AD&topic=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-
+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+v%C3%BDsledk%C5%AF+na+des%C3%ADtky+u+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%A
D+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid 
 
Příklady typu: 760 – 400 = ? 

1. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+
Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-
+level+9&topic=05.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-200%3D%3F#selid 

 
2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+

Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-
+level+9&topic=06.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-%3F%3D353#selid 
 

Násobení a dělení č. 10 a 100 
1. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+

N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=03.+N%C3%A1sob

en%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+-

+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+10+%3D+%3F%2C+300+%3A+100+%3D+%3F#selid 

 

2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+

N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=04.+N%C3%A1sob

en%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+MIX+-

+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+%3F+%3D+800%2C+300+%3A+%3F+%3D+3#selid 

 

Úterý 7. 4. 
ČJ 
 
1. do sešitu znalostí zapsat: - POSLAT! 

  8. Spojky 
- jsou slova, která spojují jiná slova (Petr a Anička) nebo věty (Petr se učil a Anička si kreslila). Jsou to např.: a, i, ani, 
nebo, že, protože, když, ale, aby, kdyby, … 
- před spojkami a, i nikdy nepíšeme čárku, před ostatními spojkami píšeme čárku (pokud nestojí na začátku věty) 
 

2. Uč. Str. 65 -  pouze SPOJKY 
cv. 1 – ústně 
Vysvětlení: Jak rozpoznat, kdy spojka spojuje slova a kdy věty? 

a) Slova = za spojkou není sloveso. Např.: Četli rychle a bez velkých chyb. (za spojkou není sloveso) 
b) Věty (každá česká věta má sloveso) = za spojkou je (najdeme) sloveso. Např.: Četli rychle a nedělali chyby. 

(vlnovkou jsou podtržená slovesa) 
c) Věty – spojka je na začátku = v souvětí bude čárka, která odděluje slovesa. 

Např.: Když jsem si uklidil pokojíček, šel jsem ven. Jsou to dvě věty (každá má své sloveso) spojené v souvětí 
spojkou když. Mohou se i přehodit – Šel jsem ven, když jsem si uklidil pokojíček. 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=10.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+0-10#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=14.+Sud%C3%A1+a+lich%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=14.+Sud%C3%A1+a+lich%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+v%C3%BDsledk%C5%AF+na+des%C3%ADtky+u+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+v%C3%BDsledk%C5%AF+na+des%C3%ADtky+u+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+v%C3%BDsledk%C5%AF+na+des%C3%ADtky+u+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=15.+Zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD&topic=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+zaokrouhlov%C3%A1n%C3%AD+v%C3%BDsledk%C5%AF+na+des%C3%ADtky+u+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+a+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9&topic=05.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-200%3D%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9&topic=05.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-200%3D%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9&topic=05.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-200%3D%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9&topic=06.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-%3F%3D353#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9&topic=06.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-%3F%3D353#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=35.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+1+000+-+level+9&topic=06.+P%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+553-%3F%3D353#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=03.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+10+%3D+%3F%2C+300+%3A+100+%3D+%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=03.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+10+%3D+%3F%2C+300+%3A+100+%3D+%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=03.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+10+%3D+%3F%2C+300+%3A+100+%3D+%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=03.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+10+%3D+%3F%2C+300+%3A+100+%3D+%3F#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=04.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+MIX+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+%3F+%3D+800%2C+300+%3A+%3F+%3D+3#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=04.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+MIX+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+%3F+%3D+800%2C+300+%3A+%3F+%3D+3#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=04.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+MIX+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+%3F+%3D+800%2C+300+%3A+%3F+%3D+3#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100&topic=04.+N%C3%A1soben%C3%AD%2C+d%C4%9Blen%C3%AD+10%2C+100+MIX+-+p%C5%99%C3%ADklady+typu%3A+80+.+%3F+%3D+800%2C+300+%3A+%3F+%3D+3#selid


PS str. 11 – celou a čti pozorně zadání - POSLAT! 
cv. 1 – a) nepsat 
cv. 2 i 2a) 
cv. 3 – znovu si v sešitě znalostí přečti (a zapamatuj), před kterými spojkami nikdy nepíšeme čárku a jak je to 
s ostatními spojkami 
 
MA 
PS str. 30 – celou – POSLAT! 

U slovních úloh si několikrát přečtěte zadání a vždy si situaci snažte přestavit, můžete si ji někde na papír nakreslit. Zkus 
přijít na řešení sám/a. pokud Ti to nejde, podívej se na nápovědu. Jestli ani potom to nezvládneš, popros rodiče o 
pomoc. 
 
Nápovědy: 
cv. 8 – Co musíš zjistit nejdříve? No přece, kolik je celkem ž_ _ _ _ ve třídě. (každá čárka = jedno písmeno) 
cv. 10 – v zadání jsou tří čísla (2 kg, 54 Kč, 9 kusů), ale k výpočtu budeš potřebovat jen dvě. Má tě to poplést. Pozorně si 
přečti v otázce, na co se Tě ptají? 
cv. 11 –  

 
 

Středa 8. 4. 
ČJ 
 
1. do sešitu znalostí zapsat: - POSLAT! 

  9. Částice 
- jsou slova, která stojí na začátku věty, uvozují ji. Slouží k tomu, aby vyjádřily, že si něco přejeme. Patří sem slova: Ať, 
Nechť, Kéž, Což. 
 
10. Citoslovce 
- jsou slova, která vyjadřují zvuky, hlasy, city, nálady. Např.: buch, bác, vrrr, kuku, cink, jéje, jauvajs, … 
 

2. Uč. Str. 65 - ČÁSTICE 
cv. 1+ a) – do sešitu - POSLAT! 

      1b) – ústně 
 
3. Uč. Str. 66 

cv. 1, 3 – do sešitu - POSLAT! 
 
4. PS str. 12 celou - POSLAT! 

 
 
MA 
 
Uč. Str. 78 – JEDNOTKY DÉLKY – Mělo by být už v sešitě znalostí zapsáno, pokud někdo nemá, zapsat nadpis a tyto 
vzájemné vztahy + naučit se: 1m = 100 cm, 1m = 10 dm, 1 dm = 10 cm, 1 cm = 10 mm, 1 km = 1 000 m 
cv. 1, 2 – do sešitu - POSLAT! 
 
Str. 79 
cv. 9 – POUZE PRVNÍ SLOUPEC a ukazovat si na pravítku! 
cv. 13 – sestavit příklad a odpověď (bez zápisu) 
 
PRV 
Uč. Str. 50 – přečíst (zároveň je to vždy místo čtení) + PS str. 42 – celou - POSLAT! 


