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Dnešní den bude trošku víc odpočinkový. Včera jste hodně pracovali, tak si dneska zasloužíte 

alespoň trochu klidu. Úlohy, které na vás dneska čekají, znáte. Běžně je děláme ve škole, takže 

to pro vás nebude žádná novinka. Hlavně se na ně soustřeďte, nečekejte v nich žádné 

záludnosti – nejsou tam! Držím vám palce, ať jste nejlepší!!!  

Matematika 

Dnešním úkolem v matematice bude procvičování příkladů, které dobře známe a umíme. 

Práce bude hodně podobná té, jako když počítáme úkoly z tabule: 

1. Porovnávání čísel (doplň <, >,=): 

Nezapomeň – začneš porovnávat čísla zleva – např.: 13,75 __ 13,91 – na místě desítek stojí u 

obou čísel 1 – jsou stejné, takže jdu dál. Na místě jednotek stojí u obou čísel 3 – opět stejné, 

takže zase pokračuji v porovnávání. Na místě desetin stojí u prvního čísla 7 a u druhého čísla 

9. Číslo 9 je větší než 7 a tedy celé číslo 13,91 bude větší než 13,75. Číslo na místě setin už 

nemusím porovnávat. 

7,63__ 7,36  121,96 __ 122,93  7, 10 __ 7,1  6,03 __ 6 

5,2 __ 6  4,00 __ 4   7,15 __ 7,09  11,03 __ 11,3 

2. Vypočítej část z celku: 

I tyto příklady jsme už počítali mnohokrát. Postup je následující: 

4_ z 200 – výpočet: 200 : 5 = 40 (to jsem vypočítal jednu pětinu) a pokračuji 40 . 4 = 160 

5      

 

3   z 840    3__  z 500   2    z 54 000 

4     10    9 

 

 

3. Vypočítej složený příklad: 

U složeného příkladu si vždy vzpomeň, které početní úkony mají přednost (které se musí dělat 

jako první!): 

 

72 002 : 37 + 82 567 =   43 + 15 867 : 43 + 19 = 

 

 

4. Vylušti číselnou řadu (najdu chybějící číslo): 

 

29 95 117 183 205 271 293 ? 

 

Vypracovanou stránku ze sešitu opět nafoťte a pošlete na můj na e-mail.  



Český jazyk 

Dneska se budete věnovat skloňování přivlastňovacích zájmen – můj, tvůj, svůj. Vše najdete 

v uč. str. 107. Důkladně si prohlédněte a přečtěte tabulku uprostřed. Nezapomeňte i dvě menší 

tabulky – modrou se zájmenem svůj a žlutou se zájmeny jeho, její a jejich.  

Do sešitu vypracujte cv. 2 na str. 107 

Vypracovanou stránku ze sešitu opět nafoťte a pošlete na můj na e-mail.  

 

Český jazyk – literární výchova 

Teď bude vaším úkolem vybrat si nějakou filmovou pohádku – je jedno, jestli bude hraná, 

loutková nebo kreslená. Sednete si k televizi a podíváte se na celou pohádku - v naprosté 

tichosti a bez odbíhání. Až pohádka skončí, budete vyprávět mamince nebo tatínkovi.  

1. Proč jste si vybrali právě tuto pohádku? 

2. O čem pohádka byla? 

3. Jak se jmenoval hlavní hrdina a jaké měl vlastnosti? 

4. Co se v pohádce řešilo? 

5. Jestli tam byla i nějaká záporná (zlá) postava, která ubližovala? 

6. Jak pohádka dopadla? 

7. Můžeme si vzít z této pohádky pro sebe nějaké ponaučení? 

 

Držím nám všem palce, ať všechno v pohodě zvládneme a ať se zase brzy 

sejdeme.  


