
Milí rodiče, ahoj děti, 

moc Vám všem chci poděkovat za to, jak jste minulý týden pracovali. Ti, kteří mají možnost 

pracovat elektronicky, byli fakt úžasní. Moc a moc Vám děkuji za trpělivost, kterou jste 

projevili při seznamování se s novým systémem práce a hlavně s mými dodatečnými 

úpravami. Hlavně doufám, že to pro Vás byla příjemná změna. Pokud se Vám tento systém 

nelíbí, tak se samozřejmě můžete vrátit zpět k papírům. 

Zde jsou úkoly na tento týden. Ten, kdo bude pracovat v Google učebně, nalezne 

všechna zadání i tam a tento dokument může být jen přehledným souhrnem. Ti, kteří budou 

pracovat v papírové formě, mohou ignorovat žlutě podbarvený text. 

Opět jako vždy – pokud bude někde problém, napište mi.  

Kromě řešení úkolů nabízí Google učebna také možnost on-line setkávání 

prostřednictvím další Google aplikace – a to Google Meet, která funguje podobně jako Skype. 

Setkat se můžeme poprvé hned v pondělí v 9:00. Doufám, že se setkání vydaří a my budeme 

moci např. zkusit vyřešit slovní úlohy v pracovním sešitě. 

 

Jsou dvě možnosti: 

1) na PC  

Klikněte na „Odkaz na Meet“, který najdete v Google učebně v úvodu kurzu na 7. týden 

 

Je možné, že aplikace bude chtít, abyste nainstalovali jiný webový prohlížeč (Firefox). 

 

2) na chytrém telefonu 

V tom případě je nutné nainstalovat si do telefonu přes Google play (ikonka vypadá  

takto          )   aplikaci  Google Classroom              a  aplikaci Google Meet            . 

Pak se na telefonu přihlásíte přes gmailový účet, který si děti aktivovaly do Google učebny 

(=Google Classroom) a kliknete na „Odkaz na Meet“, který najdete v Google učebně v úvodu 

kurzu na 7. týden. 

 

 



PRACOVNÍ SEŠITY A UČEBNICE 

 

 

Matematika 
 

str. 15 / 1 - 4 
 
cv. 1 a 2 se počítá stejně jako cv. 5 na str. 14 
 
cv. 3 - dejte si pozor - nejedná o 1/7 z 2500. Těch 2500 = 1/7  a vy musíte vypočítat kolik 
knih je v knihovně, když 2500 je jedna sedmina. 
 
cv. 4 - mějte na mysli, že stření sud = ⅔ z velkého sudu. Takže obsah středního sudu 
vypočítáte jako ⅔ z 99 
 

 
 

  str. 15 /  5 a 6 je zcela dobrovolné pro ty, kteří si chtějí potrápit hlavičku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodověda 
 
Pracovní sešit str. 39. 
 
Zkuste vymyslet křížovku pro spolužáky, která bude vycházet z informací, které najdete v 
učebnici na stranách 61-70 (= ekosystémy pole a louka).  
 
Nejprve si určete, co bude tajenka. Pak hledejte slova, která se hodí do jednotlivých řádků 
tajenky a vymyslete k nim otázky. Vždy pošlete prázdnou křížovku s otázkami + její řešení. 
Pak křížovky rozešlu všem k vyřešení, tak se snažte :) 
 
Můžete to zkusit vytvořit i v Google učebně. Pošlu vám prázdnou tabulku s 
názvem               Př - křížovka a tam ji můžete vytvořit. To samozřejmě není povinné. Klidně 
vezměte papír a tužku.  
Připravená tabulka má upravené prostředí. Vytvořila jsem tam několik sloupečků, kde jsou 
čtverečky a pak poslední sloupec tvoří řádek, do kterého napíšete otázku. To, kde má být 

napsané slovo, je třeba pomocí této ikonky  ohraničit a pak hlavně vybarvit ta políčka, 
která mají tvořit tajenku. Posílám zároveň vzorovou křížovku - abyste věděli, jak by to asi 
mělo vypadat.  
 

 

Český jazyk 
 
Učebnice - 93 / 2 b)   napsat a určit slovní druhy  
 
- také můžete zkusit napsat v Google učebně. Opět pro tento účel posílám prázdný 
dokument s názvem Čj 93 / 2 b). Opět, komu se nechce, napíše to do sešitu či papír. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOVNÍ LISTY 

 

Matematika 
 

1. Zaokrouhli na stovky: 

8 629 = ________ 453 = ________ 14 357 = ________  

5 708 = ________ 975 = ________ 23 540 = ________ 

6 971 = ________ 806 = ________ 71 952 = ________ 

 

2. Zaokrouhli na tisíce: 

8 629 = ________   7 453 = ________ 14 357 = ________  

5 408 = ________ 9 675 = ________ 23 540 = ________ 

6 571 = ________ 3 806 = ________ 79 652 = ________ 

 

3. Zaokrouhli na desetitisíce: 

8 629 = ________ 701 453 = ________ 95 357 = ________ 

3 708 = ________ 655 975 = ________ 23 540 = ________ 

6 971 = ________ 497 806 = ________ 76 952 = ________ 

 

4. Zaokrouhli na desítky: 

8 629 = ________ 453 = ________ 14 357 = ________  

5 703 = ________ 995 = ________ 23 540 = ________ 

6 971 = ________ 806 = ________ 71 697 = ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapiš číslem a zaokrouhli na statisíce 

 

číslo zaokrouhleno 

jeden milion   

sedmnáct tisíc tři sta pět   

dvě stě tisíc sto padesát dva   

šedesát tisíc osm   

devět set tisíc padesát osm   

tři sta tisíc sto sedmdesát   

pět set dvacet tisíc čtrnáct   

sto dvacet čtyři tisíc jedna   

dvanáct tisíc osm set   

sedm set tisíc tři sta   

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Zaokrouhli číslo patnáct tisíc dvě 
stě sedm na desítky. 

  

2 Zaokrouhli číslo sedmdesát dva 
tisíc osm set čtyřicet jedna na 
stovky. 

  

3 Zaokrouhli číslo dvě stě padesát 
tisíc devět set sedmdesát sedm 
na tisíce. 

  

4 Zaokrouhli číslo dvacet devět tisíc 
tři sta jedna na desetitisíce. 

  

5 Zaokrouhli číslo pět set devadesát 
šest tisíc čtyřicet sedm na 
statisíce. 

  

6 Zaokrouhli číslo tři sta tisíc tři sta 
sedmdesát čtyři  na miliony. 

  

7 Zaokrouhli číslo sedm set dvacet 
devět tisíc osm na tisíce. 

  

8 Zaokrouhli číslo devět set 
devadesát čtyři tisíc pět set 
šedesát dva na desetitisíce. 

  

9 Zaokrouhli číslo patnáct tisíc 
devadesát devět na desetitisíce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



V každé řádce porovnej daná čísla - správné znaménko vybarvi. Do posledního 
sloupce napiš rozdíl porovnávaných čísel.  
 

VZOR 18         20 ‹ › = 2 

1 25 900      250 900 ‹ › =  

2 95 601      65 187 ‹ › =  

3         300 000        30 
000 

‹ › =  

4 793 121      893 121 ‹ › =  

5 68 443      68 443 ‹ › =  

6 194 500      149 500 ‹ › =  

7 160 000      610 000 ‹ › =  

8 57 900      75 900 ‹ › =  

9 387 691      387 691 ‹ › =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

 

Podstatná jména v rébusech – rod ženský 

Vylušti rébusy a doplň celou tabulku podle pokynů. 

 

 

 

 

Řešení: Řešení: 

Rod: Rod: 

Vzor: Vzor: 

Utvoř 3. p. č. mn.: Utvoř 2. p. č. j.: 

 

 

 

 

Řešení: Řešení: 

Rod: Rod: 

Vzor: Vzor: 

Utvoř 2. p. č. mn.: Utvoř 6. p. č. j.: 

 

 

 

 

Řešení: Řešení: 

Rod: Rod: 

Vzor: Vzor: 

Utvoř 7. p. č. mn.: Utvoř 2. p. č. mn.: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Řešení: Řešení: 

Rod: Rod: 

Vzor: Vzor: 

Utvoř 6. p. č. mn.: Utvoř 7. p. č. j.: 

 

 

Do následující tabulky vypiš, co je za obrázky v rébusech, a opět doplň tabulku. 

Vzor: bič - stroj 

Obrázek + vzor: Obrázek + vzor: 

  

  

  

  

 

Zkus vymyslet vlastní rébus se slovem pes nebo bota. Namaluj ho a dej kamarádovi 

k vyluštění. 

 

 

 

 

 



RAK 

 

Liška Adéla přišla k potoku. Podívala se do tůňky a úplně se zhrozil a,  jak 

moc jí od minule narostla srst.  Tak proto jí je celý červenec takové vedro! 

Nešťastně zavyla,  čímž probudila raka Emila.  „Kdo to tady tak hlasitě vyje a 

proč?“ zeptal se podrážděně Emil.  „To jsem já, rychle mi rostou chlupy a v 

tomto teplém počasí  se s huňatou srstí šíleně potím,“ opáčila Adéla.  Rak řekl, 

že to není problém, nabrousil si klepeta a ostříhal lišku, jak se říká, na ježka. 

Musela mu ale slíbit,  že už nikdy nebude u jeho potoka tak hlasitě hulákat.  

 

Kdo se jmenoval Emil? 

a)   ježek 

b)   krab 

c)   rak 

d)   liška 

 

Co dělal rak, když liška Adéla přišla k potoku? 

a)  Podřimoval. 

b)  Koupal se. 

c)  Stříhal vodní řasy. 

d)  Prohlížel se v tůňce. 

 

Situace v ukázce se odehrála: 

a)   v zimě 

b)   na jaře 

c)   v létě 

d)   na podzim 

 

Co musela slíbit liška rakovi? 

a)   Že už se nikdy nebude potit. 

b)   Že už nikdy nepřijde za ním k potoku. 

c)   Že už nebude dělat u potoka hlasité zvuky. 

d)   Že si příště srst ostříhá sama. 

 

 

Co udělal rak lišce? 

a)   Upletl jí copánek z chlupů na hlavě. 

b)   Ostříhal ji úplně na krátko. 

c)   Jemně jí zastřihl ofinu. 

d)   Ustřihl jí ocas. 

 



Doplň i, í/y, ý a vybarvi podstatná jména, která se skloňují podle vzoru žena, žlutě, podle vzoru růže, zeleně, podle vzoru píseň, oranžově, 

podle vzoru kost, modře. 

 

část l_tost starost čest zpověď hrdost pověst cibule myslivna ves 

hloupost bab_čka las_čka kniha lest s_rka broskev sv_čka m_š sb_rka 

sobota b_tva tykev l_ška řeč vůně vlast radost třešeň židle 

m_stnost duha touha p_cha v_la poctivost náves jedle neděle Přib_slav 

lžíce b_lina p_snička barva tíseň kniha p_le odpověď hora řeč 

zvěst konv_ce kob_la zbroj láhev věž žula s_kora drůbež l_pa 

obuv srst srna hůl v_ška stráň soutěž skl_zeň  budova čep_ce 

ložnice pol_čka žízeň krůpěj labuť l_žařka dlaň řeka chv_le kytice 

báseň tradice úsečka v_dra pánev konev Sněžka bobule fazole saň 

krup_ce kázeň pal_ce v_žka šup_na žabka olše vůle večeře louže 

ploutev chůze větev stopa slep_ce kůlna zbraň skříň kůže l_že 

lv_ce udice brusle včela káď s_ra práce hlaveň pl_ce krádež 

 
 
 



Přírodověda 
 

vzorové zadání 

              

  
     

      
Pták s černým peřím a žlutým zobákem 

      

      

 

Rovnoběžník, který má všechny strany stejně dlouhé 
a strany jsou na sebe vzájemně kolmé 

  
          

 
Přídavné jméno utvořené od slova HUSTĚ 

  
          

 
Anglicky sestra 

  
          

 
Mládě kočky 

  
          

 
Jeden ze vzorů rodu mužského 

  
          

  

  
          

 
Samička od srnce 

  
          

 
Křestní jméno vaší třídní učitelky 

  
          

  

  
        

   
Naše nejbližší planeta 

  

          

 

Obrušovat si nehty. Nahraď slovo OBRUŠOVAT 
jiným slovesem stejného významu 

              



Vzorové řešení 

 

              

    
K O S 

      

Pták s černým peřím a žlutým zobákem 

     
Č T V E R E C 

 

Rovnoběžník, který má všechny strany stejně dlouhé a 
strany jsou na sebe vzájemně kolmé 

  
H U S T Ý 

      

Přídavné jméno utvořené od slova HUSTĚ 

    
S I S T E R 

   

Anglicky sestra 

      
K O T Ě 

   

Mládě kočky 

     
P Á N 

     

Jeden ze vzorů rodu mužského 

              

      
S R N A 

   

Samička od srnce 

    
I R E N A 

    

Křestní jméno vaší třídní učitelky 

              

      
M A R S 

   

Naše nejbližší planeta 

     
P I L O V A T 

 

Obrušovat si nehty. Nahraď slovo OBRUŠOVAT jiným 
slovesem stejného významu 

               



Předloha pro zadání 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



Předloha pro řešení 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 


