
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 

PRACOVNÍ LIST 3 14. DUBNA – 17. DUBNA 

Ahoj, posílám práci na zkrácený týden. Jistě sis přes Velikonoce odpočinul. )))))) Holky 

si odpočinuly a určitě to letos tolik nebolelo, když nemohlo chodit tolik koledníků. 

Nezapomeň procvičovat na internetových odkazech – poslouchat a zpívat anglicky a 

doplňovat cvičení z češtiny! Všechno, co procvičíš, se Ti bude hodit!!!! 

Začneme pátráním po chybách v textu: 

OPICE V OHROŽENÍ 

Na ostrově Borneu v zálivu u města  

           

žije v pralese KAHAU NOSATÝ a je mu tam kvůli odlesňování čím dál tím hůř – tyhle legrační 

opice ubývají stejně rychle jako pralesy. 

POPLETENÝ TEXT 

Pozorně si přečti text a oprav v něm všechny chyby. Ze správných písmenek pak po řádcích 

sestav tajenku. Chyby vypadají jako překlepy, ale nejsou – najdi je! 

Kahau nosatý je opice, která žije pouze na Borneu. Vždy se vyskytuje slízko vody. 

Nezáleží na tom, jestli jde o vodu slidkou nebo stanou. Tyto opuce dobře plavou a 

tahy se báječně potápějí. Prsty na nohou mají částečně spojené klovací blánou. 

pravda ale je, že plivou, jen když musejí, protože na ně ve vodě číhá jejich úhlavní 

nezřítel – krokodýl. Tento zubatý pliz si je totiž zařadil do svého jídelpíčku. 

Kahuové se živí listím a semeny. Dospělí samci mají mnohem delší nos než samice a 

vydávají kejhavé a bečivé zvyky. Čím delší nos mají, tím víc se líbí samicím. 

                                



 

ČESKÝ JAZYK 

Najdi podstatná jména v textu, pozorně si přečti větu nebo část věty, ve které podstatné 

jméno najdeš a urči PÁD: 

opice  

vody  

vodu  

nohou  

blánou  

vodě  

semeny  

samci  

nos  

samice  

samicím  
 

118/1 Přečti si pozorně text a doplň tabulku. Tučně vytištěná slova jsou ve větě PŘÍSUDEK a 

PODMĚT. 

Přísudek a podmět tvoří ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI.   

PŘÍSUDEK 

to je sloveso 

PODMĚT 

na ten se ptáš 

KDO, CO??? 

a slovesem 

ukaž na podmět 

zapiš shodu přísudku s 

podmětem 

šli kamarádi ti i/i 

   

   

   

   

   

   

   



 loupal -------------------------------- 

   
 

119/2 Pozor! Pod cvičením jsou úkoly a), b) ! 

skladební 

dvojice 

PODMĚT rod Ž 

číslo j.  

skladební 

dvojice 

PODMĚT rod 

S číslo mn. 

skladební 

dvojice 

PODMĚT rod Ž 

číslo mn. 

skladební 

dvojice 

PODMĚT rod 

S číslo j. 

žabka 

poskakovala 

kůzlata 

poskakovala 

žabky 

poskakovaly 

kůzle 

poskakovalo 

    

    

    

    

    

    

    
 

112/4 Přepiš celé cvičení do sešitu Čj – Š. 

 Sem vypiš slova, která měla vynechávku: 

 

 

 

 

112/5 Přepiš celé cvičení do Čj – Š. 

 Sem vypiš slova, která byla v závorce, teď už ve správném tvaru: 

 

 

 

 



110/7 Přepiš celé cvičení do Čj – Š. 

 Sem vypiš slova, která byla v závorce, teď už ve správném tvaru: 

  

 

 

 

 

MATEMATIKA 

Pokračujeme ve cvičeních v červené matematice. Není to nic složitého – písemné sčítání, 

odčítání, násobení, dělení. ALE! Zadání a výsledky mohou být přes 1 000 000. 

7/1 Sečti písemně do M – Š. Zkoušku proveď na kalkulačce. 

 Sem zapiš SOUČTY, tak se jmenují výsledky sčítání: 

 

7/3 Sečti písemně do M – Š. Zkoušku proveď na kalkulačce. 

 Piš čísla pečlivě pod sebe, ať se Ti nemíchají jednotky, desítky, stovky atd. 

 Sem zapiš součty:   

7/6 Vynásob písemně do M – Š. Zkoušku proveď na kalkulačce. 

 Připomeň si písemné násobení dvojciferným činitelem: 

např. 1  6 5 9 

 *  2 4 

 6 6 3 6 pokud si už nepotřebuješ toto místo zaškrtávat, nemusíš 

3 3 1 8 § - nezapomeň zaškrtat nebo jen druhý řádek posunout vlevo 

3 9 8 1 6 

Sem zapiš SOUČINY, tak se jmenují výsledky násobení. 

 

 

8/10  

vybavení třídy cena za 1ks cena za kusy 



15 stolků - žáci 1 176Kč  

30 židlí - žáci 445Kč  

1 stolek – uč. 1 450Kč  

1 židle – uč. 760Kč  

1 skříň 2 980Kč  

2 skříňky 990Kč  

4 poličky 315Kč  

1 TV 13 600Kč  
 

Sem napiš odpověď: 

 

9/16 Odpověď: 

 

9/20 Odpověď: 

 

MATEMATIKA GEOMETRIE 

6/1  Prohlédni si pozorně obdélník ABCD.  

NIC NERÝSUJ!!! 

Zapiš ANO/NE 

 rovnoběžky kolmice 

AB, CD   

AD, BC   

AB, BC   

AB, AD   

BC, CD   

AD, CD   

 

Do sešitu M – G vypočítej obvod obdélníku ABCD. 

Sem zapiš odpověď, nezapomeň na jednotku! 

 

10/1 Prohlédni si pozorně čtyřúhelník KLMN.  



ČTYŘÚHELNÍK je část roviny ohraničená čtyřmi vrcholy a čtyřmi stranami. 

NIC NERÝSUJ!!! 

Zopakuj si a zapiš: 

Čtyřúhelník má  vrcholy. 

Jsou to body: , , , . 

Čtyřúhelník má strany. 

Jsou to úsečky:  , , , . 

Zapiš dvojice sousedních stran:   ,  ,  ,  . 

Zapiš dvojice protějších stran:   ,  ,  ,  .  

 

10/2 Pomocí dvou pravítek se přesvědč o rovnoběžkách. Kontroluj PROTĚJŠÍ STRANY. 

Pokud jsou každé dvě protější strany rovnoběžné, je to ROVNOBĚŽNÍK. Sousední strany 

nemusí být kolmé! 

Zapiš barvu rovnoběžníků: 

 

 

ANGLIČTINA 

učebnice str. 60 

***Prohlédni si obrázek a napiš 12 slovíček: 

***Dopiš věty: 

připomeň si: it’s = it is 

  it’s got = it has got 

tady je schované is There’s 

It’s 

tady je schované has She’s got 

He’s got 

He’s  

This is 



There are 

She’s  

***Napiš dlouhý tvar: 

I’m clever. = 

You’re my friend. = 

Nick’s superstar. = 

Jet’s little. = 

A big dog’s brown. = 

I’ve got a new jeans. = 

You’ve got a nice jumper. = 

He’s got one brother. 

Kat’s got blond hair. = 

Digger’s got black ears. 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Prohlédni si obrázky a přečti si text v učebnici na str. 33  

Podle učebnice doplň a zapiš do sešitu: 

ROSTLINY NA JAŘE 

- rostliny začínají ---------------- 

- jednoleté rostliny vyklíčí, vyrostou, -------------, přinesou plody, zahynou 

např. hrách, mák, meloun, slunečnice 

- dvouleté a vytrvalé rostliny vyklíčí z ------------- částí 

pampeliška, pomněnka, pažitka, máta 

- u dřevin z pupenů vyklíčí -------------- a ------------------- 

např. jabloň, modřín, javor, šípek 

- ze všech květů po opylení začínají růst a dozrávat -------------- 

- všechny plody obsahují ---------------, z nich může vyrůst nová rostlina 

 



ČTI POZORNĚ A PAMATUJ! Jednoleté rostliny vyrostou, vykvetou, vyprodukují semena a 

uhynou v průběhu jednoho roku. Dvouleté rostliny, zkráceně též dvouletky, jsou rostliny, které 

žijí dva roky: první jaro vyklíčí a vytvoří kořen, stonek, listy. Na druhý rok pak kvetou, 

vyprodukují semena a uhynou. Vytrvalé rostliny žijí velice dlouho, desítky až stovky let. 

  

 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednolet%C3%A1_rostlina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trvalka

