
Matematika 

Pracovní sešit  (výpočty obvodů a stran se vám do prac. sešitu určitě nevejdou. Výpočty provádějte 

na papír a pošlete mi i t výpočty – zachovávejte správný postup) 

35 / 1, 2, 5 
37 / 1, 2, 3,  4 
 

Přírodověda 

v učebně jsou křížovky spolužáků – pokuste se je vyluštit. 

Někteří vytvořili křížovky dvě (super, i když se třeba ta druhá netýká přímo pole či louky), jiní zase 

bohužel nevytvořili křížovku žádnou. Škoda.  

Nicméně zkuste křížovky vyřešit. Tentokrát je kontrolovat nebudu já - na konci týdne udělám v 

Učebně složku, kde budou všechna řešení a zkontrolujete si je sami. Takže ty křížovky, které jsou ve 

formátu .jpg nebo .pdf si buď vytiskněte nebo si můžete jen psát řešení na papír a čekat na to, až 

bude řešení k dispozici - nechám to na každém z vás. 

 

Český jazkyk 

 

Základní skladební dvojice. 

Základní skladební dvojice se skládá z podmětu a přísudku.  

Přísudek = sloveso       (zkratka pro přísudek =  Př, podtrháváme ho vlnovkou) 

Podmět  =  vždy v 1. pádě   (zkratka pro podmět = Po, podtrháváme rovnou čárou) – nemusí to být  

                     podstatné jméno – může to být podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno i číslovka. 
 

POSTUP určení základní skladební dvojice v jednoduché větě:  

 1) Přísudek = sloveso (celý tvar slovesa). Tzn., že ve větě nejprve najdeme sloveso – podtrhneme 

ho vlnovkou 

Petrova maminka uměla upéct dort už v deseti letech.  (nestačí podrtrhnout jen UMĚLA nebo 

jen UPÉCT, protože celý slovesný tvar je UMĚLA UPÉCT – to už ale dávno známe) 

 

Přísudek je tedy UMĚLA UPÉCT a podtrhávám vlnovkou = UMĚLA UPÉCT 

 

 



2) Pomocí 1. pádové otázky (KDO? CO?)  a  přísudku (+ další části věty) a se zeptáme na  

podmět.  

 

KDO? CO? uměla upéct dort už v deseti letech ?  Odpovíme MAMINKA . 

 

Podmět je tedy MAMINKA a podtrhávám rovnou čárou = MAMINKA 

3) Základní skladební dvojice je tedy:    

  maminka uměla upéct 

 

4) základní skladební dvojici ve větě označujeme „trámkem“ 

 
                                     Po                                                             Př 

Petrova maminka uměla upéct dort už v deseti letech.   

 

5) Ve větě můžeme rozlišit část podmětovou a část přísudkovou podle toho, zda 

náleží k podmětu nebo k přísudku. 

Čí maminka? Petrova.  

PETROVA tedy patří k podmětu MAMINKA, protože jsme v otázce použili slovo maminka)  

 

Co uměla upéct? Dort.  

DORT patří k přísudku UMĚLA UPÉCT, protože jsme v otázce přísudek použili. 

 

Kdy uměla upéct? Už v deseti letech  – patří tedy k přísudku 

 

Petrova maminka uměla upéct dort už v deseti letech.   

 

6) Podmět může být i nevyjádřený 

 

Máme  rádi zvířata. 

Kdo, co máme rádi zvířata? MY.   -  v tomto případě napíšeme podmět do hranaté závorky za 

větu nebo před ní (odle toho, kam se lépe vejde ) 



 
Po                          Př 

[My] Máme rádi zvířata. 

 
   Př                                               Po    
 

Máme rádi zvířata. [My] 
 

POKUD MOŽNO, ZACHOVEJTE I V UČEBNĚ POŘADÍ ÚKOLŮ – TENTOKRÁT JSEM 

JE OČÍSLOVALA. 

 

PRACOVNÍ LISTY 

1. Správné i, í, y, ý 

Apeluji na rodiče - NECHTE TENTO KVÍZ DĚLAT DĚTI ZCELA SAMOSTATNĚ 

(nebude samozřejmě známkován).  

 

Do sešitu nebo do prázdného formuláře zde v Učebně po dokončení kvízu udělejte opravu - 

tzn.  

1) napíšete slovo, ve kterém jste udělali chybu 

2) podtrhnete chybu 

3) NAPÍŠETE ODŮVODNĚNÍ !!! (to nemusí být jen v případě, že byla chyba v délce 

písmene)

 



 



 

2 + 3.  Najděte ve větě podmět a přísudek.  

Podmět podtrhni rovnou čárou, přísudek vlnovkou. Nad podmět napiš Po, nad přísudek Př 

 

 
Koho Káťa netrpělivě vyhlíží?          Konečně se objevil autobus.   
 
 
Známý řidič na Káťu zamával.          Autobus pomalu zastavil.   
 
 
Vyhrnuli se cestující s objemnými zavazadly.  
 
 
Potom se konečně objevila i Lenka.          Kátě se rozzářily oči.   
 
 
Přítelkyně se neviděly už tak dlouho.         Obě se srdečně objaly. 
 
 
Vtom se Lence přetrhl náhrdelník.    
 
 
Pestré kuličky se rozsypaly po zemi.  
 
 
Lenka se však bezstarostně usmála.      Korálky se zase navléknou. 
 
 
Hlavně, že jsou dívky spolu.    Ony stráví společné dva týdny prázdnin.  
 

 

 

 



4.  Najděte ve větě přísudek a podmět. Pokud je podmět 

nevyjádřený, napiš ho (do hranaté závorky). Urči základní skladební 

dvojici. 

Podmět podtrhni rovnou čárou, přísudek  vlnovkou. Nad podmět napiš Po, nad přísudek Př. Základní 

skladební dvojici spoj trámkem. 

 

Přišli  jsme k vám do školy vyprávět o naší cestě po severní polokouli.  

 

Princezna se zeptala chůvy.            Přines mi trochu studeného čaje.   

 

Vilém umí upéct křupavé housky.         Stovky ptáků přeletěly přes les.  

 

Budu pracovat  s tátou.               To je můj táta.              Táta pracuje v  dílně.  

 

Venku byla hrozná zima.           Skupina lidí stála na náměstí.  

 

Vyprávěla mi o svých zážitcích z  cest .         Tohle snad není možné!  

 

Dnes pojedeme na výlet autem.        On se opravdu snažil dělat  úkol sám.  

 

Stroje v lese kácí stromy rychleji  než dřevorubci s  pilami.  

 

Stádo skotu podupalo úrodu pšenice.          Čtyři z  nás jsou černovlasí.  

 

Spolu s ní budeme silnější.              Jeho prsty hbitě klouzaly po klaviatuře.  

 

Oni jdou za námi.             Vítězství bylo naše.                Hraj  už !  


