
Doufám, že jste měli možnost si užít trochu sluníčka a odpočinout si. Dařilo se dětem luštit 

kvízy? 

 

Vím, že už je to doma dlouhé a možná už se i vy těšíte, až půjdou děti do školy. Já tedy ano. 

Už bych si s nimi ráda popovídala a pošmudlala je.  

 

V úterý jsme měli pedagogickou radu a paní učitelka Ulrichová byla trochu smutná, že s ní 

prý někteří z Vás málo komunikují. Paní učitelka Zajícová Vás naopak chválila. 

 

Já Vám všem opět moc a moc děkuji za práci, kterou odvádíte. Ačkoli jsem psala, že mi stačí 

týdně dvě cvičení z Ma a dvě z Čj, posíláte mi toho mnohem víc a jste opravdu aktivní a 

skvělí. Velký dík za to patří rodičům – díky, že na děti dohlížíte a pracujete s nimi. Doufám, 

že děti také někdy pracují trochu samostatně.  

 

Kdyby jste zjistili, že těch úkolů je moc, napište mi to. Opravdu se nebojte. Teď je 

komunikace důležitější než kdykoli jindy dříve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matematika 

Eiffelova věž 

 

Neopakovatelnou siluetu této pařížské věže znají návštěvníci z celého světa. 

I s anténou je vysoká třicet dva tisíc tři sta sedmdesát pět centimetrů a váží osm 

tisíc šest set pět tun. Je sestavena z jedenácti tisíc devíti set osmdesáti sedmi dílů 

přesně vyrobených podle technických plánů. Její stavba byla dokončena v roce 

tisíc osm set osmdesát devět pro světovou výstavu. Stojí na čtvercovém 

pozemku o rozloze šestnáct tisíc tři sta osmdesát čtyři metry čtvereční. 

Na poslední plošinu ve výšce dvě stě sedmdesát šest metrů vede devět set 

devadesát pět schodů. Na vyhlídkové plošině mohou stát naráz až osm set tři 

návštěvníci, kteří dohlédnou do vzdálenosti jedenáct tisíc sedm set třicet devět 

metrů. 
 

 

1) Pozorně si přečtěte text o Eiffelově věži. Podtrhněte v něm všechny číslovky. 

2) Každé z čísel si zapište do tabulky a postupně jej zaokrouhlujte. 

3) Všechna čísla znovu vypište pod sebe na řádky, ale tentokrát podle velikosti od 

nejmenšího po největší. 

4) Všechna takto vypsaná čísla rozložte v desítkové soustavě. 
 
 

podtržené 

číslo 

zaokrouhlené 

na desítky 

zaokrouhlené 

na stovky 

zaokrouhlené 

na tisíce 

zaokrouhlené 

na desetitisíce 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 



________________________________________________________ 

AUTODÍLNA 

Tatínek se vydal do autodílny. Vzal s sebou syna Vojtěcha. Aby se nenudil, 

dával mu různé úkoly z matematiky. Obstál/a bys jako Vojta? 

1. Seřaď ceny vzestupně. ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 1 kus  

647,–  1 923,– 2 874,– 1 105,– 3 258,– 

 

2. Výfuk pořídíme za: 7 tisíců, 5 stovek, 3 desítky a 6 jednotek – __________ 

3. Doplň tabulku. 

 cena zaokrouhlena na desítky zaokrouhlena na stovky zaokrouhlena na tisíce 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

4. Vedle obrázku do tabulky zapiš vždy cenu a vypočítej, kolik zaplatíme 

za: 
 

        

        

?  ?  ?  ?  

 

5. Převeď: 

Autodílna  je vzdálena 2 000 m. Kolik je to km? _________________________ 

Pěšky cesta trvá půl hodiny. Kolik je to minut? __________________________ 



6. Vypočítej, kolik bych zaplatil v této autodílně za nové pneumatiky na 

svůj a maminčin osobní vůz? (Cena jedné pneumatiky je uvedena na obrázku v 1. cvičení.)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7. Koupím pneumatiky u konkurence (v jiné autodílně). Za 8 pneumatik 

zaplatím 8 488 Kč. Kolik zaplatím za jednu pneumatiku?  

Kolik ušetřím na jedné pneumatice? Kolik ušetřím nákupem osmi pneumatik? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Než nám přezují pneumatiky, vypočítej bez chyb. 

8 · 7 + 560 =  30 : 4 =  3 300 + 2 000 = 

2 · 30 + 420 : 6 = 50 : 7 = 100 + 450 = 

720 : 90 + 5 · 6 = 46 : 8 =  6 900 – 4 000 = 

3 · 40 – 120 = 75 : 9 = 5 200 – 3 100  = 



Český jazyk 

hroch dob_vatel zachránce příb_tek p_tlíček starosta jaz_k p_tel Ital slep_š 

Ota poslanec l_stonoš rytíř z_p obhájce šlehač orel potížista M_lan 

vůdce sm_ch přístroj kl_č pl_š keř s_n sv_t l_stopad žák 

tal_ř m_č s_ček nenas_ta hl_dač b_t Kam_l B_voj ob_čej Přem_sl 

b_k páv motýl úředník medvěd sl_mák holub zastánce vlk zv_k 

soused p_sk kl_čník učitel b_zon hlem_žď kom_k pol_cista m_val lup_č 

jestřáb kroj sněhulák pov_k up_r řidič kop_tník kouř strážce netop_r 

strašák zbabělec Francouz nůž s_sel kuchař v_tamín nebožtík neposeda komár 

ob_vatel úsměv hrdina obránce počítač zb_tek náb_tek vnuk v_r robot 

has_č satelit s_novec sešit hokejista škůdce kámen b_č l_kožrout voz_k 

nel_da fotbalista l_žař pl_šek p_l záp_s přítel šlechtic p_sek krajíc 

hm_z kraj kom_ník třp_t měšec nemotora měs_c pel_něk strůjce rýč 

Doplň i, í/y, ý a vybarvi podstatná jména, která se skloňují podle vzoru pán, modře, podle vzoru hrad červeně, podle vzoru muž zeleně, podle 

vzoru stroj oranžově, podle vzoru předseda žlutě, podle vzoru soudce růžově. 

 



A 
Abychom žízni nedali šanci, zaženeme ji limonádou nebo 

vodou. Do sklenice přidáme ledové kostky a citrónovou 

šťávu. 

Najdi sloupec, ve kterém jsou všechny vzory zapsány správně. 

žízni píseň kost píseň píseň kost píseň 

limonádou žena žena žena žena žena žena 

vodou žena žena žena žena žena růže 

sklenice růže píseň růže růže růže růže 

kostky žena žena žena žena žena žena 

šťávu kost žena žena žena žena žena 

 

1 2 3 4 5 6 
 

 B 
Abychom žízni nedali šanci, zaženeme ji limonádou nebo 

vodou. Do sklenice přidáme ledové kostky a citrónovou 

šťávu.  

Najdi sloupec, ve kterém jsou všechny vzory zapsány správně. 

žízni 3. pád 7. pád 3. pád 3. pád 3. pád 3. pád 

limonádou 7. pád 7. pád 7. pád 7. pád 7. pád 7. pád 

vodou 4. pád 7. pád 7. pád 7. pád 7. pád 7. pád 

sklenice 2. pád 2. pád 4. pád 4. pád 5. pád 2. pád 

kostky 4. pád 4. pád 1. pád 1. pád 4. pád 4. pád 

šťávu 4. pád 4. pád 4. pád 4. pád 2. pád 4. pád 

 

1 2 3 4 5 6 



 

Hradní pán by rád opravil svůj hrad. Nějaký muž mu k tomu nabídl demoliční stroj… 

 

Vymyslete pokračování příběhu: 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Ve vyprávění podtrhněte slova mužského rodu a nad ně napište zkratkou vzor:  

PÁN = P,  HRAD = H,  MUŽ = M,  STROJ = S, PŘEDSEDA= PŘ, SOUDCE = SO 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodověda 

Koukněte se na videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw 

https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg 

 

V pracovním sešitě str. 36 a 37 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0EdFmECqCNw
https://www.youtube.com/watch?v=BdL4wlPWqhg

